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Novinky po uzávěrce
Opravná hmota | Penetrace | Lepidlo
UZIN KR 516

2K-silikátová pryskyřice
Uzavření trhlin pryskyřicí s velmi malým zápachem

Litá a lepivá pryskyřice s velmi malým zápachem k rychlé sanaci trhlin, stejně jako k lepení, plnění a
renovaci.

 použitelná v citlivých prostorech, bez zápachu při zpracování
 pro zpracování není třeba míchadla
 rychlý postup následných prací, krátká doba čekání

Použití:
 k uzavření spár a trhlin
 k fixování kolejnic a lišt
 k lepení, plnění a renovaci minerálních podkladů

Č. výrobku
70015

UZIN PE 425

Vel. balení
2x300ml láhev

Přepr. jednotka/karton
6 Duo balení á 2 lahve

Vlastnosti:
 po 45 min. možno pokračovat v následných
pracích
 součást balení: vlnkové sponky (20 ks),
rukavice na jedno použití
 do interiéru i exteriéru
 GISCODE RU 1 - bez obsahu rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
36 kartonů

Spotřeba
Barva
ca. 100 ml/bm spáry nažloutlá
při 4 x 25 mm

2-K epoxidová hloubková penetrace
Zpevňující nestabilní drolivé potěry

EP penetrační koncentrát na bázi vody ke zpevnění drolivých, savých minerálních potěrů
 zpevňuje pískující potěry a potěry s nedostatečnou pevností, vnáší jistotu při výstavbě
 může předejít demontáži narušeného potěru, šetří čas a peníze

Vlastnosti:
 hluboko pronikající epoxidová pryskyřice
 velmi dobrý zpevňující účinek
 přestěrkovatelná ve spojení s UZIN PE 280
 difúzně otevřená
 GISCODE RE 1 - bez rozpouštědel

Použití:
 zpevnění labilních nebo porézních starých
cementových a kalcium sulfátových potěrů
 impregnování potěrů
 pro následné stěrkování ve spojení s UZIN PE 280
pro zhotovení ke kladení zralých podkladů pro
elastické a textilní podlahoviny
 pro přímé lepení parket s UZIN reakčními
pryskyřičnými lepidly
Č. výrobku
64968

UZIN RK 36

Vel. balení
A/B 6 kg

Přepr. jednotka/karton

Přepravní jednotka / paleta
24

Spotřeba
2
1. nátěr: 50-200 g/m
2. nátěr: 50-150 g/m2

Barva
transparentní/bílá

Linofix
Rychlá oprava bublinek, dutých nepřídržných míst, prověšených záhybů nebo
vzedmutých okrajů pásu ve švech

Opravná sada pro linoleum

 speciální opravné lepidlo na linoleum, korklinoleum a korkment, na savé a nesavé podklady.

Možno použít jako jednostranné i kontaktní lepení

Použití:
 pro všechny podlahoviny z linolea, korklinolea
a korkmentu
 pro vysoké zatížení v bytovém, podnikatelském,
průmyslovém sektoru, pohostinství, nemocnicích,
sportovních halách apod.
Č. výrobku
69984
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Vel. balení
0,5 kg lahev

Přepr. jednotka/karton
1

Vlastnosti:
Linofix
 krátká doba odvětrání
 rychlé přitažení vláken
 mimořádně rychlý rozvoj pevnosti
 rovněž pro špatně přístupná místa
 GISCODE D 1 - bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
-

Spotřeba
podle použití

Barva
krémově bílá

Novinky po uzávěrce
Univerzální lepidlo | Lepidla na parkety

Budoucnost mezi námi

„Bez minulosti
univerzální
lepidlo není žádné budoucnosti“ - moudré rčení, které

napovídá, že bez správného pochopení a využití mnohostranných
Moderní
a ekonomické
objektové
podlahoviny
zkušeností
nelzelepidlo
stavětpro
úspěšnou
budoucnost.
V tomto ohledu je
více
než
potěšitelné,
že
Uzin
Utz
AG
2011
slaví
Disperzní lepidlo pro běžné textilní, PVC, CV podlahoviny a linoleum.své 100leté jubileum. Sto let práce, angažovanosti, partnerství, zkušeností, znalo Velmi snadno se nanáší, s dobrou počáteční přilnavostí s tahem vlákem. Velmi jisté lepení.
stí, výzkumu, vývoje a inovací nás dovedlo k postavení předního
Použití: výrobce produktů a systémů pro pokládku
Vlastnosti:
podlah, jejich povrcho měkké textilní podlahoviny se všemi běžnými
 univerzálně použitelné
vou
úpravu
a
ošetřování.
S
tím
i
úzce
souvisí
aktuální a mimoúpravami rubu
 pachově neutrální během a po zpracování
řádně
dobrý
příklad
našich
vývojových
laboratoří
přiseinovaci
nanáší
 lehké vpichované podlahoviny
 velmi snadno
podlahoviny
v
pásech
a
čtvercích
krátká
doba
 PVC, CV

výrobního programu, který se zcela zříká používáníodvětrání
rozpouštědel
 linoleum v pásech
 GISCODE D 1 - bez obsahu rozpouštědel
v našich výrobcích – k tomuto cíli budeme
směřovat krok za kro na savé, vystěrkované podklady
kem v roce 2011.

Č. výrobku
69343
69344
69345

Vel. balení Přepr. jednotka/paleta
Spotřeba
Barva
14 kg
33
250 - 300 g/m2 zubování A1
krémově bílá
Tímto počinem se stala naše významná 2značka UZIN vynikající
6 kg
72
300 - 350 g/m zubování A2
součástí
100letých
oslav naší 350
společnosti.
UZINB1je již více než
2 kg
150
- 450 g/m2 zubování
2
60 let předním dodavatelem výrobků
podlahové
500 - 600 g/m
zubování B2 stavební chemie

a tuto svoji pozici do dnešních dní neustále a kontinuálně upe1-K STP
parketové
lepidlo
na vícevrstvé
parkety
vňuje.
Naši pozici
upevňujeme
díky našim
úzkým partnerským
vztahům s vámi, našimi zákazníky a díky vašim každodenním zkuPro rychlou
a racionální
parketových
podlah
šenostem,
stejněpokládku
jako našívícevrstvých
vášní a touze
po neustálém
zdokonalování,
optimalizování,
rozvoji
našich
produktů,
systémů
a
servisu.
Tvrdě elastické lepidlo pro dvou a třívrstvé parkety
Předkládaný
přehled
výrobků
dokládá
kvalitu
a rozměr
lepidlo s tvrdě
elastickým
lepidlovým
lůžkem na
vícevrstvé
parkety 60tiletého
 1složkové
vývoje
značkypokládku
UZIN. vícevrstvých parketových podlah
a racionální
 pro rychlou

UZIN KE 16

UZIN
UTZ AG
Z-155.
20-296

UZIN MK 150

Vlastnosti:
Použití:
lepidlo pracoSe stejným
nasazením
a 2200
zaujetím
budeme
i v elastické
budoucnosti
parketové podlahy
do max.
x 200 mm
 tvrdě
 vícevrstvé
rychlé
lepidlo,
doba
pokládky
z
cementových
a
anhydritových
potěrů

 na podklady
vat na vašem úspěchu. Tento náš příslib nachází své vyjádření
ve10 – 15 min.
 možnost zatížení po 24 hod.
 na betonové podklady
všezahrnujícím mottu koncernu Uzin Utz AG: „My jsme podlaha.“
 na nově pevně přišroubované desky z dřevotřísky
Ve vztahu
k naší nejsilnější značce naplníme výše uvedené motto
V100 nebo
OSB desek
hmoty
vhodné prok pokládku
 na stěrkovací
vlastním
závazkem
investicím do základního výzkumu, rozvoje
vícevrstvých parketových podlah
výroby, bezpečnosti výrobků a aplikační techniky, což tvoří základ
 do interiéru

naší
inovační síly.
V roce 2011 otevřeme
v Ulmu centrální
Vel. balení
Přepr. jednotka/karton
Přepr. jednotka/paleta
Spotřeba/zubování
výzkumné
centrum,
ve
kterém
najde
uplatnění
na 55ca chemiků,
16 kg
–
33
1000-1200g/m /B11
8 kg
2 salámy a
á 8laborantů
kg
30
chemických
inženýrů
při vývoji a výzkumu nových
a zdokonalování stávajících produktů značky UZIN. Tato investice
1-K Premium
parketové
nejenomSTP
dlouhodobě
posílílepidlo
naší konkurenceschopnost, ale
v neposlední řadě zajistí stávající zaměstnanost a navíc vytvoří
Pro ekologické
a technicky
bezpečné lepení dřevěných parket
i další pracovní
místa.
Č. výrobku
71715

2

Barva
světlebéžová

UZIN MK 250

Splňuje požadavky normy DIN EN 14 293 pro tvrdá parketová lepidla

 tvrdé a pevné jako 2K parketová lepidla, snadno zpracovatelné jako 1K parketová lepidla
 harmonizuje s veškerými parketovými laky, oleji/vosky

Mezi námi: toto je budoucnost.

Hlavní použití
 masivní a vícevrstvé palubky
 vlysové parkety

Vlastnosti

 splňuje požadavky na pevnost ve střihu podle

Další použití
 mozaikové parkety (8 mm masivní parkety)
 vysoce hraněné lamely
 vícevrstvé parkety / hotové parkety
 exotické dřeviny (po konzultaci s tech. poradcem)

Č. výrobku
66779

Vel. balení
16 kg

Přepr. jednotka/karton
–

DIN EN 14 293 pro tvrdá parketová lepidla

 bez obsahu změkčovadel, přesto dobře roztí

ratelné

 vynikající plnivost
 bez obsahu vody, žádné působení bobtnání

parket

lze zapředstavenstva
ca 48 hod.
 brousit
předseda
 GISCODE RS 10 - bez rozpouštědel,

parketové lepidlo obsahující methoxysilan

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
ca 1000-1200g/m2/B11 béžová

ÖKOLINE

UZIN
UTZ AG
Z-155.
10-196
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Zhotovení podkladu

Zhotovení podkladu
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V tomto katalogu uvedené stručné charakteristiky nemohou pochopitelně podat podrobné informace o výrobku, a proto ke každému
produktu je k dispozici podrobný technický list, jehož informace a postupy je třeba bezpodmínečně dodržovat.

Zhotovení podkladu
Turbolight®-System

Systém pro rychlou
UZIN Turbolight®-System výstavbu a renovaci

Rychlý systém s minimální hmotností
Systém pro výrobu rychle zralého podkladu pro pokládku
podlahovin všeho druhu.
 vyrovnání velkých nerovností nebo výtluků v podkladu
 na kritických podkladech
Použití:

 na dřevěné trámové stropy nebo dřevěné prkenné podlahy
 na betonové stropy
 pro normální zatížení v obytných prostorech, pro všechny dru-

hy podlahovin

 jak pro připojené potěry, tak i na oddělující vrstvě

Vlastnosti:

 systémová výstavba od nosné části stropu až po vlastní








Č. výrobku
53402
UZIN NC 194
Č. výrobku
52154
UZIN RR 201
Č. výrobku
47435
UZIN NC 195

i

Vel. balení
80 l (21 kg) pytel
Vel. balení
–
Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–
Přepr. jednotka/paleta
12 Role
Přepr. jednotka/karton
–

podlahovinu
rychlý systém
nízká specifická hmotnost
nízká plošná hmotnost
dobrá zvuková izolace
vysoká tepelná izolace
nehořlavý
vhodný do vlhkých prostor

Přepr. jednotka/paleta
15
Přepr. jednotka/role
78,75 m2
Přepr. jednotka/paleta
42

Spotřeba/tloušťka vrstvy
2,6 kg/m2
1 cm
Délka/šířka
75 x 1,05 m
Spotřeba/tloušťka vrstvy
ca. 20 kg/m2
nejméně 5 mm

Barva
šedá
Barva
bílá
Barva
tmavě šedá

UZIN Turbolight®-System v praxi

Systém pro výrobu podkladu, který je nejenom rychle zralý pro pokládku podlahovin, ale zároveň se vyznačuje
nízkou plošnou hmotností, vysokou zatížitelností a velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.
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Zhotovení podkladu
Speciální potěry pro sanaci a rychlou výstavbu
UZIN NC 194 Turbo

rychlá, lehká vyrovnávací malta

Rychlá, lehká vyrovnávací malta pro renovace

Rychlá, lehká vyrovnávací malta k výrobě vysoce tepelně izolujícího cementového podkladu pro pokládku
 díky vláčné konzistenci se mimořádně snadno zpracovává
 možno míchat a pumpovat běžnou potěrovou technikou
 velmi rychle zralá pro pokládku, velmi účinně izolující teplo

Použití:

 pro lehce vyrovnávací vrstvy připojeného potěru
 pro lehce vyrovnávací vrstvy potěru na dělící vrstvě
 jako UZIN systémový komponent pro rychlou vý-

stavbu a renovaci

 jako UZIN Turbo Light®-System pro normální zatíže-

ní v obytných prostorech se všemi druhy podlahovin

 na betonové desky
 na dřevěné trámové stropy a dřevěné palubky

Č. výrobku
53402

UZIN NC 198
y bez
Praktick arově
ní a tv
smrště ilní
stab

Vel. balení
Přepr. jednotka/karton
80 l (21 kg) pytel –

Přepr. jednotka/paleta
15

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
2,6 kg/m2
1 cm šedá

rychlý cement s velmi malým smrštěním
Cementový potěr beze spár ve velkých plochách

Rychlý speciální cement k výrobě tvarově stabilních potěrů s malým pnutím, do interiéru i exteriéru
 mimořádně malá náchylnost k trhlinám, s minimálním pnutím, jistá v použití
 rychlá práce na velkých plochách bez míst přerušení, výrazně snižuje náklady na m2
 rychlá možnost pokládky umožňuje provedení potěrových a kladečských prací v nejkratším možném
termínu*
Použití:
Vlastnosti:
 k výrobě připojených potěrů, potěrů plovoucích a na
 tvarově stabilní a s minimálním pnutím
dělící vrstvě, k výrobě vytápěných potěrů
 velmi snadno zpracovatelný
 k výrobě rychlých potěrů při termínovaných stav rychle vytápěný a brzy pokladatelný
bách
 pevnost CT-C25-F4 do CT-C40-F6
 pro stabilní potěry bez prohybů a propadů krajů
 do interiéru
 pro velké plochy v kuse do 200 m2 beze spár*
 GISCODE ZP 1/nízký obsah chromanu podle
RL 2003 | 53 | EG
* Zralost pro pokládku a pokyny pro dělení polí dle technického listu
Č. výrobku
Vel. balení
43723
25 kg pytel
52603
1000 kg BigBag*
* na idividuální objednání
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Vlastnosti:
 bez deformování a s velmi malým pnutím
 velmi rychle zralá pro pokládku
 snadno zpracovatelná
 nízká hustota
 odolná vodě (nutno dbát na odolnost proti
vlhkosti vrchních špachtlovacích hmot)
 pro připojené potěry a potěry na dělící vrstvě
 do interiéru
 GISCODE ZP 1/nízký obsah chromanu podle
RL 2003/53/EG

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
42
1 BigBag

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
13 kg/m2 / 4 cm tloušťky šedá
16 kg/m2 / 5 cm tloušťky

Zhotovení podkladu
Speciální potěry pro sanaci a rychlou výstavbu
UZIN NC 190

rychlý potěrový cement
Potěr zralý pro pokládku za jeden den*

Speciální pojivo pro výrobu velmi rychle pokladatelných cementových potěrů ve venkovním i vnitřním prostředí
 velmi rychle tvrdnoucí a pokladatelný, šetří čas a umožňuje rychlý pracovní postup
 variabilní mísící poměr, flexibilní využití

Použití:

 k výrobě připojených potěrů, plovoucích potěrů a

potěrů na dělící vrstvě, k výrobě vytápěných potěrů

 pro termínově náročnou výrobu potěrů
 pro rychlou pokládku podlahovin
* pokladatelnost viz. technický list

Č. výrobku
1177

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 odolný vodě a mrazuvzdorný
 pevnost CT-C25-F4 až CT-C40-F7
 do interiéru i exteriéru
 GISCODE ZP 1/bez obsahu chromanu podle
RL 2003/53/EG

Přepr. jednotka/paleta
42

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
12 kg/m2 / 4 cm tloušťky tmavě15 kg/m2 / 5 cm tloušťky šedá

UZIN NC 192

rychlá potěrová malta
Potěrová směs pro opravné práce

Předmíchaná malta pro rychlé potěry s velmi rychlou pokladatelností pro vnitřní i venkovní prostředí
 pouze se rozmíchá s vodou, jistota použití
 ideální pro malé plochy, žádné ztráty materiálu
 velmi rychle tvrdnoucí a pokladatelná, šetří čas

Použití:

 k výrobě připojených potěrů, potěrů plovoucích a na

dělící vrstvě, k výrobě vytápěných potěrů

 k výrobě stabilních opravných hmot
 pro termínově náročnou výrobu potěrů
* pokladatelnost viz. technický list

Č. výrobku
12971

Vel. balení
30 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 odolná vodě a mrazuvzdorná
 pokladatelná po 1 dni*
 vysoká pevnost v tlaku a v tahu za ohybu
 do interiéru a exteriéru
 GISCODE ZP 1/bez obsahu chromanu podle
RL 2003/53/EG

Přepr. jednotka/paleta
36

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
80 kg/m2 / 4 cm tloušťky šedá

C 35

DIN EN 13 813

F6
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Příprava podkladu

Příprava podkladu

12

V tomto katalogu uvedené stručné charakteristiky nemohou pochopitelně podat podrobné informace o výrobku, a proto ke každému
produktu je k dispozici podrobný technický list, jehož informace a postupy je třeba bezpodmínečně dodržovat.

Příprava podkladu
Penetrace
UZIN PE 360

univerzální penetrace
Pro základování nových potěrů
í

chnouc

rychles

Disperzní základovací hmota k úpravě savých, nových podkladů
 krátká doba schnutí, šetří čas
 připravená k použití, nelze se proto dopustit nesprávného

směsného poměru

 zvyšuje přídržnost a jistotu

Použití:

 pro minerální stěrkovací hmoty
 na nové podklady, např. cementové a kalcium sulfátové potěry
 podmínečně na staré podklady, např. na podklady se starými

zbytky vodě odolných lepidel a zbytky stěrkovacích hmot

Vlastnosti:
váže povrchový prach
pro rychlou výstavbu
redukuje savost podkladu
do interiéru i exteriéru
GISCODE D1/ bez rozpouštědel







Č. výrobku
6957
6072

i

Vel. balení
10 kg kanystr
5 kg kanystr

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
60
90

Spotřeba
100 – 150 g/m2

Barva
sv. modrá

UZIN PE 360 v praxi
Doby schnutí:
Penetrační nátěr necháme zaschnout tak dlouho, než se vytvoří
jasný, transparentní a skoro již nelepivý film.
Cementové podklady:

ca 30 min.*

Málo savé podklady,
např. stará lepidla:

ca 60 min.*

Kalcium sulfátové
a sádrové podklady, omítky:
Sádrové UZIN stěrkovací hmoty
na kalcium sulfátových potěrech

ca 60 min.*

ca 30 min.*

* Při 20oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

Jaké efekty poskytuje univerzální penetrace UZIN PE 360?

 chrání na vlhkost citlivé podklady
 zabraňuje příliš rychlému odnímání záměsové vody ze

stěrkovacích hmot

 zvyšuje přídržnost mezi potěrem a stěrkovací hmotou
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Příprava podkladu
Penetrace
UZIN PE 60

univerzální penetrace
Penetrace k okamžitému použití

Disperzní základovací hmota pro savé podklady před stěrkovacími pracemi
 krátká doba schnutí, šetří čas
 připravená k použití, nelze udělat chybu poměru míchání
 zvyšuje pevnost napojení, poskytuje jistotu

Použití:

Vlastnosti:
 proniká do podkladu
(není určena pro parketová lepidla)
 váže povrchový prach
 na nové podklady, např. cementové a kalcium sulfáto-  redukuje savost podkladu
vé potěry
 pro rychlou výstavbu
 do interiéru a exteriéru
 GISCODE D1/ bez rozpouštědel
 pro minerální stěrkovací hmoty a disperzní lepidla

ÖKOLINE

UZIN PE 280

Č. výrobku
10245
10244
10243

Vel. balení
10 kg kanystr
5 kg kanystr
1 kg plechovka

Přepr. jednotka/karton
–
–
12

Přepr. jednotka/paleta
Spotřeba
60
100 – 150 g/m2
90
30 krt. resp. 360 plechovek

blesková penetrace

o
in. možn
po 45 m ěrkování
st
st
vé
ro
p

Přídržný můstek pro renovace

Barva
sv. modrá

Disperzní základovací hmota s karbonovou technologií na hladké a nepropustné podklady
 připravená k použití a rychleschnoucí, ideální pro časově termínované práce
 hrubý a drsný povrch, optimalizuje přídržnost podklad/stěrkovací hmota

Použití:

 pro minerální stěrkovací hmoty
 na hladké a nepropustné podklady nebo staré krytiny
 na staré podklady vyžadující sanaci, např. na přídržné

zbytky lepidel a stěrkovacích hmot odolných vodě

 na staré nebo nepopískované potěry z litého asfaltu
 na magnéziové a xylolitové potěry
Č. výrobku
47523
47522
53978

UZIN PE 260

Vel. balení
12 kg
5 kg
1 kg kbelík

Versandeinh./Karton
–
–
12

Vlastnosti:
 tvoří film
 přídržný můstek na nepropustných podkladech
 drsný povrch díky karbonové technologii
 do interiéru
 GISCODE D1/ bez rozpouštědel

Versandeinh./Palette
50
80
24 krt. resp. 288 kbelíků

Spotřeba
70 – 150 g/m2

Barva
okrová

víceúčelová penetrace
Univerzální koncentrát

Disperzní základovací hmota pro staré podklady a renovační práce
 vysoce koncentrovaná a vodou ředitelná penetrace, jejíž konzistenci je možno nastavit s ohledem na
druh podkladu
Vlastnosti:
Použití:
 pro minerální stěrkovací hmoty a disperzní lepidla
 tvoří film
(není určena pro parketová lepidla)
 vysoká koncentrace
 na dřevěné podklady, stejně jako zhutnělé a málo savé  do interiéru
podklady
 GISCODE D1/ bez rozpouštědel
 na staré podklady, např. na přídržné zbytky lepidel
a stěrkovacích hmot odolných vodě
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Č. výrobku
14015
6368
6951

Vel. balení
10 kg kanystr
5 kg kanystr
1 kg dóza

Přepr. jednotka/karton
–
–
12

Přepr. jednotka/paleta
60
90
30 krt. resp. 360 dóz

Spotřeba
40 – 150 g/m2

Barva
bílá

Příprava podkladu
Penetrace

UZIN PE 630

Pro rychlou a bezpečnou penetraci
podkladů s výskytem spár

í

chnouc

rychles

2-složková špachtlovací
penetrace
Plnící disperzně-cementová základovací hmota

 rychlá penetrace, zkracující čekací dobu
 uzavírá a uhlazuje v jednom pracovním kroku, šetří čas
 ideální pro použití na podkladech s výskytem spár, zamezuje vzni-

ku trhlin ve stěrkovací hmotě

Použití:
pro minerální stěrkovací hmoty
na podklady při renovacích
na všechny dřevěné podklady, např. na podlahy z dřevěných prken
na hutné a hladké podklady, např. dlažbu
na staré nátěry
v případě výskytu extrémně širokých spár lze přidat
UZIN NC 182 NEU








Vlastnosti:
vyplňuje a uzavírá v jednom pracovním kroku, šetří čas
pružná po vytvrzení
pro rychlou výstavbu
hydraulicky tvrdnoucí
do interiéru
GISCODE D 1/ bez rozpouštědel
GISCODE ZP 1/ s nízkým obsahem chromanu podle
RL 2003/53/EG








Č. výrobku
36612

i

Vel. balení
A+B 16 kg kbelík, pro praktické
smíchání na stavbě

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
24

Spotřeba
100 – 600 g/m2/kbelík

Barva
tmavě šedá

UZIN PE 630 v praxi
Doby schnutí:
40 - 60 min.* na dřevěných podkladech, zbytcích lepidel
90 - 120 min.* na zhutnělých, nesavých podkladech

* Při 20oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v tloušťce vrstvy1 mm

UZIN-doporučený systém pokládky na staré podlaze
z dřevěných prken

Na prkennou podlahu naneseme špachtlí pastovitou
penetraci. Následně aplikovaná stěrkovací hmota "neutíká"
do spár a plocha je bez dalších úprav připravena k pokládce.

podlahová
krytina linoleum

lepidlo
UZIN LE 44

stěrkovací
hmota UZIN penetrace
NC 175
UZIN PE 630

dřevěná
prkna
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Příprava podkladu
Penetrace
UZIN PE 460 NEU
iUZIN Epox
přidáním možno již po
niger
Beschleu pokračovat
3,5 hod.
ých prací
v kladačsk

2-složková uzavírací epoxidová penetrace
Bezpečné uzavření zbytkové vlhkosti

Epoxidová základovací hmota na podklady se zvýšenou zbytkovou vlhkostí nebo na labilní podklady
 umožňuje rychlou pokládku na cementové podklady, zkracuje čekací dobu a snižuje náklady

Vlastnosti:
 bezpečná a rychlá
 redukovaný zápach při zpracování
 systémová složka při PAK-sanování
 do interiéru a exteriéru
 GISCODE RE 1/ bez rozpouštědel

Použití:
pro minerální stěrkovací hmoty a malty
k uzavírání zvýšené zbytkové vlhkosti do 5% CM
k povrchovému zpevnění "zvětralých" potěrů
na vlhkost odolné podklady a podklady vyžadující
sanování






Součást systému „Nejspodnější vrstva krytí paluby“

0736

UZIN PE 480

Č. výrobku
11395
8466

Vel. balení
A / B 10 kg
A/ B 5 kg

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
30
60

Spotřeba
200 – 600 g/m2

Barva
transparentně
žlutá

2-složková epoxidová uzavírací penetrace
Použití bez předchozího ověření vlhkosti podkladu

Epoxidová základovací hmota pro uzavírání velmi vlhkých podkladů
 u vlhkých cementových podkladů spoří čas spojený s měřením vlhkosti podkladu, odpadá proměřování vlhkosti podkladu
Použití:
Vlastnosti:
 pro minerální stěrkovací hmoty a malty
 nejvyšší zatížení
 k uzavírání extrémně vysoké zbytkové vlhkosti na
 dobrá plnící schopnost, vysoká viskozita
všech vodě odolných podkladech
 i na vlhkých místech výborná přilnavost
 bez omezení maximální hodnoty zbytkové vlhkosti
 do interiéru a exteriéru
 GISCODE RE 1/ bez rozpouštědel
Č. výrobku
17340

UZIN PE 400

Vel. balení
A / B 10 kg

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
30

Spotřeba
250 – 500 g/m2

Barva
žlutavá

disperzní uzavírací penetrace
Disperzní uzavírací penetrace pro novou výstavbu

Disperzní uzavírací penetrace pro rychlé uzavření nevytápěných cementových potěrů až do max.
zbytkové vlhkosti 3% CM.

 velmi snadné zpracování, nejedná se o výrobek reaktivní pryskyřice, a proto není potřeba použití tvrdidla
 doba schnutí pouhé 3 hod. = úspora času a nákladů

Použití:

 k uzavírání zvýšené vysoké zbytkové vlhkosti do 3%

CM na nevytápěných cementových potěrech

 pro následné špachtlování UZIN stěrkovacími hmota-

mi a stěrkovacími hmotami pod parkety

Č. výrobku
52391

16

Vel. balení
12 kg kanystr

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 uzavření vlhkosti do 3% CM
 bez posypu křemičitým pískem
 celková nízká spotřeba
 do interiéru
 GISCODE RE 1/ bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
60

Spotřeba
Barva
1. vrstva 60 – 70 g/m2 1:1
krémová
2. vrstva 120 – 130 g/m2 neřed.

Příprava podkladu
Nivelování a vyrovnávání podkladů
Pevné stěrkovací hmoty

UZIN NC 182 NEU

pevná opravná hmota
Možnost roztažení hmoty až do
"nulové" tloušťky

í
chnouc h
rychles
plotác
e
t
h
c
ý
k
i při níz

Vysoce pevná, jemná a rychle tvrdnoucí cementová vyrovnávací
hmota v libovolných tloušťkách
 univerzální použití jako opravárenská malta
 rychle tvrdnoucí, šetří čas
 díky jemnému zrnu nedochází k prorýsování podkladu

m
s nosný
m
e
p
o
h
úc

v citlivých podlahovinách
Použití:
 k vyplňování děr a výtluků
 k celoplošnému nebo lokálnímu špachtlování
 k jemnému a celoplošnému stěrkování
 na veškeré podklady jako opravná, plnící či vyrovnávací hmota
UZIN NC 182/codex PE 370

Vlastnosti:
 možnost nanášení v tloušťkách od "nuly"
až do silných vrstev
 po 25 min. pochozí/ přestěrkovatelná
 po 60 min. zralá pro kladení
 nastavitelná konzistence
 pro rychlou výstavbu
 dobře brousitelná
 do interiéru
 GISCODE ZP 1/ nízký obsah chromanu
podle RL 2003/53/EG
Č. výrobku
61684
37259

i

Vel. balení
25 kg pytel
12,5 kg pytel s úchopem

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
42
40

Spotřeba/tloušťka vrstvy
1,5 kg/m2
1 mm
4,5 kg/m2
3 mm
15,0 kg/m2
10 mm

C 30

DIN EN 13 813

F7

0736

ÖKOLINE
Barva
šedá

UZIN NC 182 NEU v praxi
Typické možnosti použití výrobku UZIN NC 182 nad rámec
"standardní" aplikace:
 rychlá oprava schodišťových stupňů a podest

 celoplošné přestěrkování starých podkladů s pevně

přilnutými, vodě odolnými zbytky lepidel a zbytky
stěrkovacích hmot, dokonce od nulové tloušťky

 vyplňování chybějících míst až do tloušťky potěru

 smícháním s UZIN PE 630 se vytvoří silně plnivá základovací

hmota

 jako systémová součást rychlé výstavby

Výškové přesahy v podkladu můžeme snadno a rychle srovnat
špachtlováním UZIN NC 182 NEU.
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Příprava podkladu
Nivelování a vyrovnávání podkladů
Pevné stěrkovací hmoty

UZIN NC 118

stabilní sádrová opravná hmota
Jistota v systému se samorozlévacími sádrovými stěrkovacími hmotami

Stabilní stěrkovací hmota na kalcium sulfátové bázi
 bez pnutí, poskytuje vysokou jistotu

Vlastnosti:
 nastavitelná konzistence
 bez pnutí
 do interiéru
 GISCODE CP 1/ stěrkovací hmota
na kalcium sulfátové bázi

Použití:

 k vyplňování děr a poškozeného povrchu
 ke špachtlování nebo k lokálním opravám
 na minerální podklady, zvláště pak na podklady na

bázi sádry

C 16

Č. výrobku
12382

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
42

DIN EN 13 813

F5

UZIN NC 888
in. zralá
po 15 m ení
ke klad

rychlá opravná a vyhlazovací hmota
Na dobře savých podkladech již po 15 min. zralá ke kladení

Rychlá opravná a vyhlazovací hmota k přestěrkování zbytků starých lepidel bez předpenetrování
a pro vyhlazení do "ztracena". Velmi jemná, hladká a extrémně rychlá
 ideální např. k vyplnění menších chybějících míst, děr a výlomů

Použití:
jako vyhlazovací hmota až do tloušťky 4 mm
k vyhlazení stop po hladítku
k vyplnění menších chybějících míst, děr a výlomů
k přestěrkování spádovitých podkladů nebo vylepšení
potěrů, starých podlah a schodů






V nabídce je i verze NC 880 / 5 kg (č. výr. 47511)

Č. výrobku
56118
54791

C 20

DIN EN 13 813

F7

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
1,4 kg/m2
1 mm krémově4,2 kg/m2
3 mm bílá
14,0 kg/m2
10 mm

Vel. balení
9 kg (2 x 4,5 kg)
4,5 kg

Přepr. jednotka/karton
–
–

Vlastnosti:
 extrémně rychle zralá pro kladení na
základě chemického vázání vlhkosti
 není nutná penetrace
 od “vytažení od nuly” až do tloušťky
vrstvy 4 mm
 povrch s finálním charakterem
 jemné zrno
 praktické balení
 GISCODE ZP 1 - nízký obsah chromanu

Přepr. jednotka/paleta
24
144

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
ca. 1,1 kg/m2 při 1 mm šedá
tloušťce vrstvy

flexibilní disperzní hmota

UZIN NC 405

Flexibilní disperzní hmota ke stěrkování měkkých přetvárných podkladů
 chrání novou podlahovou krytinu před probarvením z podkladu

Použití:

 na izolační podložky, na staré PVC krytiny
 jako ochrana proti změkčovadlům v PVC a CV podla-

hových krytinách

Č. výrobku
6610

18

Vel. balení
18 kg

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 pro tloušťky do 1 mm
 vysoká pružnost
 GISCODE D 1/bez obsahu rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
250 – 1200 g/m2 podle světlestruktury podkladu
šedá

Příprava podkladu
Nivelování a vyrovnávání podkladů
Samorozlévací stěrkovací hmoty

UZIN NC 170 LevelStar

samonivelační stěrkovací
hmota
Sanování podkladů nejnovější
technologií stěrkování

Samorozlévací, extrémně hladká cementová stěrkovací hmota s
Level Plus Effect pro libovolné tloušťky
 mimořádně dobrý rozliv, ještě lepší výsledek stěrkování
 vynikající savost a vysoká pevnost, časová úspora pro lepení

vysoce kvalitních podlahovin

 velmi hladký povrch, časová a finanční úspora stejně jako opti-

mální výsledek pokládky

 při velkých odběrech možno dodávat v tzv. vacích BigBag vacích

(1000 kg)*

Použití:

 pro dokonalé stěrkování, vyrovnávání a nivelování před všemi

kladečskými pracemi, pokládkou parket, keramické dlažby

 na nové podklady, např. cementové potěry
 při sanování starých podkladů, např. s pevně ulpěnými zbytky

vodě odolných lepidel a stěrkovacích hmot

Součást systému „Nejspodnější vrstva krytí paluby“

Vlastnosti:
 nanášení v neomezených tloušťkách
 vysoce plastifikovaná
 velmi snadné nanášení lepidla
 až o 10% nižší spotřeba lepidla
 do interiéru
 GISCODE ZP 1/ nízký obsah chromanu
podle RL 2003/53/EG
Č. výrobku
1266
21446

*na individuální objednání

i

Vel. balení
25 kg pytel
1000 kg BigBag*

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
42
1 BigBag

Spotřeba/tloušťka vrstvy
1,4 kg/m2
1 mm
4,2 kg/m2
3 mm
14,0 kg/m2
10 mm

C 35

DIN EN 13 813

F7

0736

ÖKOLINE
Barva
šedá

UZIN NC 170 LevelStar v praxi
Proč stěrkovat potěry a staré podklady?
 nerovný a hrubý potěr zpevníme do jednolité hladké, rov-

noměrné a pro pokládku připravené plochy

 docílíme rovné plochy, která odpovídá nejenom DIN 18 202

(ČSN 744505), ale splňuje požadavky nutné k dokonalé
pokládce podla-hových krytin
 dosáhneme optimální systémovou konstrukci pro aplikaci
moderních disperzních lepidel s obsahem vody
 dosáhneme rovnoměrně savou plochu pro celoplošné pevné
lepení podlahových krytin bez vytvoření případných vzduchových bublin
 při sanování starých vrstev a podkladů vytvoříme k pokládce
připravenou plochu
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Příprava podkladu
Nivelování a vyrovnávání podkladů
samorozlévací stěrkovací hmoty

UZIN NC 160 NEU

stěrkovací hmota
Pro stěrkování podkladů v objektech

Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro tloušťky do 20 mm

 nejlepší vlastnosti zpracování
 přestože je velmi pevná lze ji dobře brousit, optimální použití v objektech

Použití:
 ke stěrkování a vyrovnávání před lepením textilních
a elastických podlahových krytin
 na nové podklady, např. cementové potěry
 při sanování starých podkladů

C 30

DIN EN 13 813

F6

Č. výrobku
36056

ÖKOLINE

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 dobře brousitelná
 vysoká pevnost
 do interiéru
 GISCODE ZP 1/ nízký obsah chromanu podle
TRGS 613

Přepr. jednotka/paleta
42

K dispozici i v 20 kg balení - k dodání na individální vyžádání.

UZIN NC 150 NEU

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
1,4 kg/m2
1 mm šedá
4,2 kg/m2
3 mm
14,0 kg/m2
10 mm

stěrkovací hmota
Pro ekonomicky úspornou přípravu podkladu

Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro tloušťky do 10 mm
 Vydatná a racionální stěrkovací hmota pro standardní použití

Použití:

 pro standardní stěrkovací práce před pokládkou pod-

lahových krytin

 na nové podklady, např. cementové potěry
 při sanování starých podkladů
Č. výrobku
33283

C 25

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 velmi dobře brousitelná
 dobrá pevnost
 do interiéru
 GISCODE ZP 1/ nízký obsahu chromanu podle RL 2003/53/EG

Přepr. jednotka/paleta
42

DIN EN 13 813

F5

K dispozici i v 20 kg balení - k dodání na individální vyžádání.

UZIN NC 172 BiTurbo

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
1,5 kg/m2
1 mm šedá
4,5 kg/m2
3 mm
7,5 kg/m2
5 mm

rychlá samonivelační stěrkovací hmota

Pro rychlou pokládku

in. zralá
po 60 m dku
lá
o
pro p k

Extrémně rychle tvrdnoucí, samorozlévací cementová stěrkovací hmota s Level Plus Effect pro prakticky všechny druhy použití a podklady a libovolné tloušťky
 velmi rychle zralá k pokládce, velmi často možno aplikovat bez předchozího základování, rychlá

a cenově příznivá

 díky hladkému povrchu není často třeba následného přebroušení a nižší spotřeba lepidla

Použití:

 pro rychlou pokládku textilních podlahovin všeho

druhu, PVC, CV podlahoviny, PVC-designové podlahoviny, linoleum a kaučukové krytiny v pásech a
čtvercích
 pro pokládku parket, korku a PO podlahovin (po ca
12 hod. době schnutí).
UZIN NC 172 BiTurbo/codex PE 370

C 50

DIN EN 13 813

20

F10

ÖKOLINE

Č. výrobku
1179
0736

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 po 60 min. zralá ke kladení
 hydraulicky tvrdnoucí
 většinou není třeba penetrování
 o 10% nižší spotřeba lepidla
 do interiéru
 GISCODE ZP 1/ nízký obsah chromanu podle
RL 2003/53/EG

Přepr. jednotka/paleta
42

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
1,3 kg/m2
1 mm tmavě3,9 kg/m2
3 mm šedá
13,0 kg/m2
10 mm

Příprava podkladu
Nivelování a vyrovnávání podkladů

samorozlévací stěrkovací hmoty

UZIN NC 175

armovaná stěrkovací hmota na dřevěné podlahy
Pro armované stěrkování dřevěných podlah

Samorozlévací, vlákny armovaná cementová stěrkovací hmota s Level Plus Effect, pro tloušťky
vrstvy do 20 mm

 extrémně dobrý rozliv, hladké podlahoviny lze lepit přímo, aniž by bylo nutné jemné špachtlování
 i na "problematických" podkladech stabilní, vysoká jistota
 poskytuje stabilizovanou vyrovnávací vrstvu, není nutno odstraňovat kritickou konstrukci

Použití:

 pro dokonalé stěrkovací a vyrovnávací práce před

všemi kladečskými pracemi spojené s pokládkou
parket, keramických podlah a podlah z přírodního
kamene
 na dřevěné podklady, s rychlou možností pokládky
 na podklady s výskytem spár, lehce pružící podklady
Č. výrobku
11813

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 armovaná vlákny
 velmi dobře savá
 přestože obsahuje vlákna má hladký povrch
 vysoce zušlechtěná
 do interiéru
 GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu podle
RL 2003/53/EG

Přepr. jednotka/paleta
42

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
3,9 kg/m2
3 mm šedá
6,5 kg/m2
5 mm
13,0 kg/m2
10 mm

C 40

DIN EN 13 813

F10

UZIN NC 195

tenký potěr
Pro nivelaci podkladů ve velké tloušťce

Samorozlévací, cementová potěrová vyrovnávací hmota pro tloušťky od 3 do 40 mm

ideální pro silné vrstvy, flexibilní možnost použití
dobře se rozlévá, dobře čerpatelná, šetří čas
při velkém množství možnost dodávek v tzv. BigBag vacích (1000 kg)*
systémová složka pro UZIN Turbolight System
Vlastnosti:
Použití:
 k výrobě rovných, pevných ploch pro pokládku
 hrubé zrno
 na cementové potěry, beton, teraso, přírodní kámen
 velmi dobře savá
a keramiku
 velmi dobrý rozliv
 pro vyrovnání vysokých nerovností při rekonstruk do interiéru
cích
 GISCODE ZP 1/ nízký obsah chromanu podle
RL 2003/53/EG





Č. výrobku
47435
33675

Vel. balení
Přepr. jednotka/karton
25 kg pytel
–
1000 kg BigBag* –

*na individuální objednání

Přepr. jednotka/paleta
42
1 BigBag

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
4,8 kg/m2
3 mm tmavě8,0 kg/m2
5 mm šedá
16,0 kg/m2
10 mm

objektový potěr
Samorozlévací, armovacími vlákny zesílený, čerpatelný a stěrkovatelný, cementem vázaný a vyrovnávací litý tenký potěr pro vrstvy o tloušťce 4 - 40 mm
Použití
 ke zhotoveni středně savých vyrovnávacích vrstev
pro podlahářské práce
 v objektech a v prostorech se zvýšeným namáháním

Č. výrobku
63763

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

C 30

DIN EN 13 813

F7

UZIN NC 196

Vlastnosti
 samorozlévací
 armovaný vlákny
 do interiéru

Přepr. jednotka/paleta
42

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
ca 1,8 kg/m2
1 mm šedá

C 20

DIN EN 13 813

F5
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Příprava podkladu
Nivelování a vyrovnávání podkladů
samorozlévací stěrkovací hmoty

UZIN NC 145

standardní samorozlévací stěrkovací hmota
Pro ekonomicky úspornou přípravu podkladu

Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro tloušťky do 4 mm (5 mm)*
 ekonomicky nenáročná příprava podkladu
 pro standardní stěrkovací práce a normální zatížení, ideální pod plovoucí podlahy
Použití:

 na nové podklady, např. cementové potěry
 při sanování starých podkladů, např. s pevně přichy-

cenými zbytky starých lepidel odolných vodě
a stěrkovacích hmot

* viz. technický list výrobku
C 20

DIN EN 13 813

F5

UZIN NC 146

Č. výrobku
10204

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
42










textilní podlahoviny, PVC, designové PVC podlahoviny
nebo linoleum do tloušťky 2,5 mm
stěrkování před kladením keramické dlažby nebo přírodního kamene
na cementové a kalcium sulfátové potěry, beto, teraso
na nové potěry z litého asfaltu
na magneziové a xylolitové potěry, suché potěry
pro běžné namáhání v obytných a podnikatelských prostorech
na teplovodní podlahové vytápění
pro namáhání kolečkovými židlemi
není vhodná pro stěrkování DT desek či OSB desek

*viz. technický list

F5
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Barva
1 mm šedá
3 mm

Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro tloušťky vrstev do 6 mm (8 mm)*
 Samorozlévací cementová stěrkovací hmota k hlazení a vyrovnání podkladů
Použití:

DIN EN 13 813

Spotřeba
1,5 kg / m2
4,5 kg / m2

objektová stěrkovací hmota

 ke zhotovení rovných, savých kladečských ploch pro

C 20

Vlastnosti:
 velmi dobrý rozliv, dobrá pevnost
 do interiéru
 GISCODE ZP 1/nízký obsah chromanu

Č. výrobku
53446

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 pro tloušťky vrstvy do 6 mm (8 mm)*
 velmi dobře tekutá a čerpatelná
 rychle tvrdnoucí a zralá ke kladení
 dobrá pevnost a brousitelnost
 velmi dobře savá
 nízké pnutí
 GISCODE ZP 1/nízký obsah chromanu

Přepr. jednotka/paleta
42

Spotřeba
1,5 kg / m2
4,5 kg / m2
6 kg / m2

Barva
1 mm šedá
3 mm
4 mm

Příprava podkladu
Nivelování a vyrovnávání podkladů
samorozlévací stěrkovací hmoty

UZIN NC 110

samonivelační stěrkovací
hmota na bázi sádry
Stěrkování na bázi moderní Level
Plus Effect technologie

Samorozlévací stěrkovací a vyrovnávací hmota na kalcium sulfátové bázi pro tloušťky vrstev do 50 mm
 extrémně dobrý rozliv, ještě lepší výsledky v povrchu polože-

ných podlahovin

 velmi hladký povrch, úspora času a nákladů, stejně jako opti-

mální výsledek pokládky

 bez pnutí i ve velkých tloušťkách vrstvy, poskytuje vysokou

jistotu

 dodávky možné rovněž v BigBag* obalech

Použití:

 pro vysoce hodnotné stěrkovací, vyrovnávací a nivelační práce,

bez pnutí před všemi kladečskými pracemi

 na nových podkladech, např. kalcium sulfátových potěrech
 na starých podkladech vyžadující sanování, např. s pevně při-

chycenými zbytky lepidel a stěrek odolných vodě

 na litý asfalt, xylolit a suché potěry

Vlastnosti:
prakticky bez pnutí
pro tloušťky vrstvy do 50 mm
snadné nanášení lepidel
až o 10 % nižší spotřeba lepidla
do interiéru
GISCODE CP 1/ stěrkovací hmota na
kalcium sulfátové bázi







Č. výrobku
55843
17099

* na individuální objednání

i

Vel. balení
25 kg pytel
1000 kg BigBag

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
42
1 BigBag

Spotřeba/tloušťka vrstvy
1,4 kg/m2
1 mm
4,2 kg/m2
3 mm
14,0 kg/m2
10 mm

C 30

DIN EN 13 813

F7

ÖKOLINE

Barva
krémověbílá

UZIN NC 110 v praxi

Použitím UZIN NC 110 NEU získáte na kritických, labilních podkladech, či podkladech vytvořených větším počtem starých vrstev
dokonalou plochu bez pnutí a prostou trhlin.
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Příprava podkladu
Nivelování a vyrovnávání podkladů
samorozlévací stěrkovací hmoty

UZIN NC 105

stěrkovací hmota na bázi sádry
Ekonomické stěrkování podkladů

Samorozlévací stěrkovací hmota na kalcium sulfátové bázi do tloušťky vrstvy do15 mm
 vydatná a hospodárná, pro standardní použití

Použití:

 pro standardní stěrkovaní před podlahářskými prace-

mi v obytných a podnikatelských prostorech

 na nové podklady, např. kalcium sulfátové potěry
 pro sanaci starých podkladů

C 25

Č. výrobku
13141

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 prakticky bez pnutí
 pro tloušťky vrstvy do 15mm
 snadné nanášení lepidla
 do interiéru
 GISCODE CP 1 / stěrkovací hmota
na kalcium sulfátové bázi

Přepr. jednotka/paleta
42

DIN EN 13 813

F7

UZIN NC 115

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
1,5 kg/m2
1 mm středně4,5 kg/m2
3 mm šedá
15,0 kg/m2
10 mm

armovaná sádrová stěrkovací hmota
Stěrkování stěrkou bez vnitřního pnutí a armovanou vlákny

Samorozlévací, vlákny armovaná cementová vyrovnávací hmota na kalcium sulfátové bázi pro
tloušťky do 30 mm
 bez trhlin i na kritických podkladech, poskytuje vysokou jistotu
 minimalizuje nebezpečí prorýsování podkladu, zamezuje reklamacím

Použití:

 pro textilní a elastické podlahové krytiny
 na dřevěné podklady s vysokým výskytem spár
 na prkenné podlahy , dřevotřískové desky nebo

podobné přetvárné podklady, při vysoké tloušťkách

C 30

Č. výrobku
12381

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 možnost stěrkování od tloušťky 2 mm
 bez pnutí
 do interiéru
 GISCODE CP 1/ stěrkovací hmota na kalcium
sulfátové bázi

Přepr. jednotka/paleta
42

DIN EN 13 813

F7

UZIN KR 410

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
4,2 kg/m2
3 mm světle7,0 kg/m2
5 mm šedá
14,0 kg/m2
10 mm

2-K-PUR stěrkovací hmota
Pro elastické a vysoce zátěžové stěrkování

Samorozlévací, elastická polyuretanová stěrkovací hmota pro libovolné tloušťky
 kompenzuje veškerý pohyb v podkladu, a proto poskytuje velmi vysokou jistotu
 především pro elastické podlahoviny, umožňuje jejich vysoké zatížení

Použití:
pro stěrkování nestabilních, tvárných podkladů
pro výstavbu sportovních podlah
na sanaci podlah z litého asfaltu, na kovové podklady apod.
možnost použít pro základování*






* pro základování ve spojení s křemičitým pískem UZIN Perlsand

B2,0

DIN EN 13 813
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Č. výrobku
8984

Vel. balení
A/B 14 kg

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 extrémně dobré rozlévání
 pro jakékoliv zatížení
 do interiéru a podmínečně i do exteriéru
 GISCODE RU 1/ bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
30

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
1,6 kg/m2
1 mm žluto4,8 kg/m2
3 mm hnědá
8,0 kg/m2
5 mm

Příprava podkladu
Potěry a stěrkovací hmoty na bázi reaktivních pryskyřic
UZIN ER 200

2-K epoxidové pojivo
K výrobě epoxidového potěru, polymer-malt a stěrkovacích hmot

Pojivo na bázi reaktivní pryskyřice pro výrobu směsí z epoxidové pryskyřice a křemičitého písku
 odolné vodě a rozpouštědlům, rychle pokladatelné
 při požadavcích na průmyslové prostředí a prostředí s vysokým zatížením, nejvyšší jistota

Použití:

Vlastnosti:
 rychle tvrdnoucí
 bez smrštění a pnutí
 vysoká odolnost proti obrusu
 do interiér i exteriéru
 GISCODE RE 1 / bez rozpouštědel

 pro přípravu opravných a kladečských malt
 pro samorozlévací, vysoce zatížitelné a chemicky

odolné stěrkovací hmoty

 pro rozmíchání s pískem UZIN XS nebo UZIN ES
Č. výrobku
10206

Vel. balení
Přepr. jednotka/karton
A/B 10 kg
–
plechová nádoba

Přepr. jednotka/paleta
30

Spotřeba
viz tech.list

Barva
žlutavá

UZIN ES

speciální jemné plnivo
Směs žíhaného křemičitého písku pro výrobu stěrkovacích hmot na bázi reaktivních pryskyřic
Použití:
 k výrobě stěrkovacích hmot na bázi reaktivních pryskyřic s pryskyřičným pojivem UZIN ER 200
Č. výrobku
10915

Vel. balení
15 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 do interiér i exteriéru

Přepr. jednotka/paleta
67

Spotřeba
viz tech.list
UZIN ER 200

Barva
světlá
šedá

UZIN XS

speciální hrubé plnivo
Směs žíhaného křemičitého písku zrnitosti 0,1 – 3,2 mm pro výrobu potěrů a malt na bázi reaktivních pryskyřic
Použití:
 k výrobě potěrů a malt na bázi reaktivních pryskyřic s
pryskyřičným pojivem UZIN ER 200
Č. výrobku
13793

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 do interiér i exteriéru

Přepr. jednotka/paleta
42

Spotřeba
viz tech.list
UZIN ER 200

Barva
světlá
šdá

UZIN KR 410

2-K-PUR stěrkovací hmota
Pro elastické a vysoce zátěžově stěrkování

Samorozlévací, elastická polyuretanová stěrkovací hmota pro libovolné tloušťky
 kompenzuje veškery pohyb v podkladu, a proto poskytuje velmi vysokou jistotu
 především pro elastické podlahoviny, umožňuje jejich vysoké zatížení

Použití:
pro stěrkování nestabilních, tvárných podkladů
pro výstavbu sportovních podlah
na sanaci podlah z litého asfaltu, na kovové podklady apod.
možnost použít pro základování*






* pro základování ve spojení s křemičitým pískem UZIN Perlsand

Č. výrobku
8984

Vel. balení
A/B 14 kg

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 extrémně dobré rozlévání
 pro jakékoliv zatížení
 do interiéru a podmínečně i do exteriéru
 GISCODE RU 1/ bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
30

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
1,6 kg/m2
1 mm žluto4,8 kg/m2
3 mm hnědá
8,0 kg/m2
5 mm

B2,0

DIN EN 13 813
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Příprava podkladu
Opravné hmoty a komponenty
UZIN KR 416

2-K tekutá pryskyřice
Pevně uzavírá trhliny v potěru

Řídce tekutá víceúčelová akrylátová pryskyřice pro opravy v potěrech a betonech
 ideální pro jemné spáry a trhliny, velmi rychle tvrdnoucí, bez čekací doby

Použití:

 k vyplňování spár a trhlin
 k vytmelení dutých míst
 pro všechny typy podkladů jako opravná hmota
Č. výrobku
8217

Vel. balení
A/B 0,75 kg
plechovka

Přepr. jednotka/karton
12

Vlastnosti:
 přibaleny vlnovkové sponky (20 ks)
 do interiéru i exteriéru

Přepr. jednotka/paleta
30 kartonů

Wellenverbinder

Spotřeba
cca 100-150 g/bm
při 4 mm šířce spáry

Barva
žlutavá

vlnovkové sponky
Vlnovkové sponky z nerezové oceli pro pevné silové uzavření trhlin a spár v potěru
 ideální pro vzájemné spojení jednotlivých potěrových polí
Č. výrobku
13878
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Vel. balení
100 ks

Přepr. jednotka/karton
100

Přepr. jednotka/paleta
–

Spotřeba
Barva
cca 3 – 5 ks/1 bm spáry ocelová

Příprava podkladu
Opravné hmoty a komponenty
UZIN RR 201

renovační rouno
Zachránce extrémně poškozených podkladů

Renovační rouno ze skelného vlákna – přídržný systém pro extrémně špatné podklady
 zesiluje a stabilizuje problematické podklady, poskytuje jistotu
 armování skelnými vlákny = rychlá renovace podkladu
 systémová složka pro UZIN Turbolight-Systems

Použití:
 na poškozené potěry s výskytem trhlin
 na staré smíšené podklady
 na palubkové podlahy, dřevotřískové desky
 na potěry z hotových stavebních dílců
 na zdvojené podlahy
Č. výrobku
52154

Vel. balení
–

Přepr. jednotka/paleta
12 rolí

Vlastnosti:
 extrémní pevnost v tahu, ca. 1700 N/mm˛
 silně armující
 malá stavební výška, od 5 mm
 dlouhodobě alkalicky odolná
 nehořlavá (třída hořlavosti A1)

Přepr. jednotka/role
78,75 m2

Barva
bílá

Délka/šířka
75 x 1,05 m

UZIN RR 203

rouno pro přemosťování trhlin
Sanace extrémních trhlin

Rouno pro přemosťování trhlin od 3 do 5 mm– spoluvytvářející dokonalý přídržný systém
 dokonalá alternativa k tradičnímu uzavření trhlin, které je spojeno s vyfrézováním a vylitím trhlin, tedy
hlukem a prachem – tento systém je naopak nehlučným, bezprašný a bez zápachu
 přemosťuje problematické trhliny, poskytuje přidanou jistotu
Použití:
 při vysokém namáhání v obytných, podnikatelských a průmyslových prostorech
 vždy ve spojení s použitím renovačního rouna UZIN
RR 201
 na trhliny a spáry, pracovní spáry, na trhliny s lehkým Vlastnosti:
chvěním
 extrémní pevnost v tahu, ca. 3500 N/mm˛
 na přechody u proměnlivých podkladu
 vysoká hodnota poměrného protažení při
přetržení, 2,4%
 na potěry a hrubý beton
 na palubkové podlahy, potěry z hotových stavebních
 odvádí napětí
dílců, systém zdvojených podlah
 dlouhodobě alkalicky odolná
 na desky zlepšující kročejový hluk a přemosťující
 nehořlavá (třída hořlavosti A1)
desky
Č. výrobku
52155

Vel. balení
–

Přepr. jednotka/paleta
24

Přepr. jednotka/role
25 m2

Barva
bílá

Délka/šířka
25 x 1 m

UZIN Armierungsfaser

skelná armovací vlákna
Skelná vlákna odolná alkáliím ke zvýšení pevnosti struktury samorozlévacích hmot
 zvyšuje spolehlivost na technicky a kladečsky nejistých podkladech

Použití:

 pro labilní renovované podklady
 zabraňuje tvoření trhlin na labilních podkladech
Č. výrobku
11725

Vel. balení
0,25 kg sáček

Přepr. jednotka/karton
5

Vlastnosti:
 snadno vmíchatelná
 do interiéru
Přepr. jednotka/paleta
–

Spotřeba
1 sáček = 250 g
na 25 kg stěrk. hmoty

Barva
bílá
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Příprava podkladu
Izolační a kladečské podložky
UZIN Multimoll Top 4, Top 9 und Top 15

oddělující a izolační desky

Renovační desky pro problematické podklady

Podložka přenášející pnutí, pod lepené parkety a laminátové podlahy

 malá stavební výška, vhodná při renovacích, odděluje, odstraňuje pnutí

Vlastnosti:
 stavební výška při nalepení:
Top 4 = 6 – 7 mm
Top 9 = 11 – 13 mm
Top 15 = 17 – 18 mm
 odbourává pnutí
 odděluje, odbourává smykové síly v parketách
 zvyšuje pochozí a obytný komfort
 do interiéru

Použití:

 pro všechny druhy parket
 pro textilní a elastické podlahoviny*
 pro smíšené podklady a pro podklady náchylné na

popraskání

*vyžádejte si technické poradenství

Č. výr. Top 4
9343
11436
Č. výr. Top 9
9339
9395
Č. výr. Top 15
9342

UZIN RR 181 FR

Rozměry
100 x 60 cm
Rozměry
100 x 60 cm
Rozměry
100 x 60 cm

Přepr. jednotka/karton
9 m2 = 15 desek
–
Přepr. jednotka/karton
6 m2 = 10 desek
–
Přepr. jednotka/karton
3 m2 = 5 desek

Přepr. jednotka/paleta
10 kartonů = 90 m2
250 desek = 150 m2
Přepr. jednotka/paleta
10 kartonů = 60 m2
100 desek = 60 m2
Přepr. jednotka/paleta
10 kartonů = 30 m2

Tloušťka
4 mm
Tloušťka
9 mm

Barva
bílýmelír

Tloušťka
15 mm

Komfortní podložka
Tepelně a zvukově izolační podložka pod textilní podlahoviny

Samolepící, snímatelná izolační podložka pro textilní podlahoviny
 samolepící, rychle pokladatelná, šetří čas

Použití:

 pro lepení nových textilních podlahovin pomocí dis-

perzních lepidel na UZIN RR 181

 na savé a nesavé podklady
 na PVC/CV podlahoviny, linoleum, kámen a keramiku
 pro bytové prostředí
Č. výrobku
5031
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Délka/šířka
22 x 1,37 m

Přepr. jednotka/role
30 m2

Vlastnosti:
 vhodná pro renovační práce
 lehce se řeže a pokládá
 rovná, pro lepení vhodný povrch
 zvyšuje pochozí a obytný komfort
 snižuje kročejový hluk o 27 dB
 do interiéru

Přepr. jednotka/paleta
4 Role

Tloušťka
6,5 mm

Barva
antracit

Příprava podkladu
Izolační a kladečské podložky
UZIN RR 183 Ebofloor

izolační a snímatelná podložka
Pro rychlou renovaci a izolaci užitných podlahovin

Volně pokladatelná a stabilizační podložka pro rozměrově stálé textilní, PVC a CV podlahové krytiny
v pásech
 výrazně zlepšuje zvukovou a tepelnou izolaci

Použití:

 pro textilní, PVC a CV podlahoviny v pásech
 na užitné podlahoviny jako keramika, parkety, PVC

nebo linoleum

 když je nutné novou podlahovinu lepit a nesmí být

stará podlahovina poškozena

 pro bytové prostředí a výstavní plochy
Č. výrobku
5045

Délka/šířka
25 x 2 m

Přepr. jednotka/role
50 m2

Vlastnosti:
 volně pokladatelná, rovně ležící
 vysoká vlastní tuhost
 vhodný povrch pro lepení
 beze zbytku snímatelná
 snižuje kročejový hluk o 27 dB
 do interiéru

Přepr. jednotka/paleta
6 rolí

Tloušťka
ca. 4 mm

Barva
zelená

UZIN RR 185

stabilizační podložka*
Pro lepení podlahovin vhodných pod kolečkové židle

Flexibilní, volně pokladatelná, stabilizační a parotěsná podložka

 k lepení nových podlahovin na UZIN RR 185, bez poškození stávající užitné plochy

Použití:
pro textilní, PVC a CV podlahoviny
na stávající užitné plochy
na potěry se zvýšenou zbytkovou vlhkostí*
na rovné, znečištěné, zaolejované podklady
pro bytové a komerční prostředí







* viz technický list

Č. výrobku
9378

Délka/šířka
25 x 2 m

Přepr. jednotka/role
50 m2

Vlastnosti:
 vhodná pod kolečkové židle
 stabilizační, rovně ležící
 malá stavební výška
 beze zbytku snímatelná
 do interiéru i exteriéru

Přepr. jednotka/paleta
12 rolí

Tloušťka
1,5 mm

Barva
šedá

UZIN RR 186 Eboflex

snímatelná podložka
Rychlé renovační práce na stávajících plochách

Flexibilní, volně ležící podložka, jako mezivrstva pro lepení rozměrově stabilních textilních, PVC a CV
podlahovin
 umožňuje pokládku nových podlahovin na staré podlahy, bez znečištění, žádný hluk

Použití:
pro textilní, PVC a CV podlahoviny
na stávající PVC a CV podlahoviny a linoleum
na stávající parkety, kámen a keramické dlažby
pro bytové prostředí a výstavní plochy






Č. výrobku
12981

Délka/šířka
20 x 2 m

Přepr. jednotka/role
40 m2

Vlastnosti:
 volně pokladatelná, rovně ležící
 vysoká vlastní tuhost
 povrch vhodný pro lepení
 beze zbytku snímatelná
 do interiéru i exteriéru

Přepr. jednotka/paleta
24 rolí

Tloušťka
ca. 1 mm

Barva
zelená
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Příprava podkladu
Izolační a kladečské podložky
UZIN RR 188

izolační podložka
Izolace proti kročejovému hluku a tepelná izolace

Pro nalepení vhodná, elastická izolační podložka pod textilní podlahoviny a parkety

 k sanacím ve starých objektech a pro ideální pochozí a obytný komfort v nových objektech

Použití:
pod textilní podlahoviny
pod parkety s perem a drážkou (pouze podložka 3 a 4 mm)
na rovné podklady a schody
na stávající podlahoviny (pouze pro textilní podlahoviny)






Č. výrobku
38016
9177
9175
9176

Délka/šířka
50 x 1 m
40 x 1 m
30 x 1 m
20 x 1 m

Přepr. jednotka/role
50 m2
40 m2
30 m2
20 m2

Vlastnosti:
 lehce se řeže a pokládá
 velmi dobře rovně ležící
 izoluje kročejový hluk
 tepelně izoluje
 do interiéru

Přepr. jednotka/paleta
6 rolí
6 rolí
6 rolí
6 rolí

UZIN RR 189 Plus FR

Tloušťka
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm

Barva
šedohnědý/
melír

nehořlavá izolační podložka

Izolace kročejového hluku a tepelná izolace pod textilní a PVC podlahoviny

Elastická izolační podložka zpomalující šíření plamene, pod textilní a elastické podlahoviny, dobře se lepí

 pro sanační práce na starých objektech a pro optimální pochozí a obytný komfort v nových objektech

Použití:

 použitelná při objektových akcích, např. v hotelích
 pod textilní a PVC podlahoviny a pod krytiny na

odrazových (nárazníkových) stěnách

 pro parkety a laminátové podlahy s perem a drážkou
 na rovné podklady, schody a stávající podlahoviny
Č. výrobku
12312
12315
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Délka/šířka
40 x 1 m
30 x 1 m

Přepr. jednotka/role
40 m2
30 m2

Vlastnosti:
 lehce se řeže a lepí
 rovně ležící
 izoluje proti kročejovému hluku
 tepelná izolace
 do interiéru

Přepr. jednotka/paleta
6 rolí
6 rolí

Tloušťka
3 mm
4 mm

Barva
šedohnědý/
melír

Lepidla

Lepení podlahovin

V tomto katalogu uvedené stručné charakteristiky nemohou pochopitelně podat podrobné informace o výrobku, a proto ke každému produktu je k dispozici podrobný technický list, jehož informace a postupy je třeba bezpodmínečně dodržovat.
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Lepení podlahovin
Univerzální lepidla
UZIN KE 418

univerzální lepidlo na PVC
Ekonomické lepidlo na PVC krytiny

Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro PVC, CV podlahoviny a textilní podlahoviny
 disperzní lepidlo s nízkou plnící schopností pro tenké lepidlové lože ve vnitřním prostředí

Použití:
pro homogenní a heterogenní PVC a CV podlahoviny
pro koberce s PVC, pěnovým a latexovým rubem
pro lehké vpichované podlahoviny
na připravené, rovné a savé podklady
v bytové a komerční výstavbě







Č. výrobku
38687
53950

UZIN KE 2000 S

Vel. balení
20 kg
18 kg

Přepr. jednotka/karton
–
–

Vlastnosti:
 jednoduše roztíratelné, dobrá počáteční
pevnost
 vynikající přilnavost
 vysoká konečná pevnost
 dobrá odolnost vůči změkčovadlům
 do interiéru
 GISCODE D 1 /bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba
300 – 350 g/m2 / A1
350 – 400 g/m2 / A2

Barva
krémově
bílá

univerzální přídržné lepidlo
Jisté lepení elastických podlahovin

Disperzní přilnavé lepidlo s velmi vysokou lepivou silou pro elastické podlahoviny

 polomokré, přilnavé, kontaktní lepidlo nebo oboustranně „drop“ lepidlo s bohatou tvorbou

lepidlových vláken, širokého spektra použití

 vysoká zbytková přítažnost, jisté lepení i na nesavých podkladech

Použití:
 pro PVC a CV podlahoviny
 pro kaučukové podlahoviny v pásech (do tl. 3,5 mm)
(pro lepení nora kaučukové podlahoviny používejte
UZIN KE 66!)
 pro polyuretanové (PUR-) podlahoviny v pásech
(do tl. 2,0 mm)
 na savé a nesavé podklady
 na izolační a kladečské podložky UZIN

ÖKOLINE

0736
11

UZIN KE 15

UZIN
UTZ AG
Z-155.
20-149

Č. výrobku
10497
6771
64943

Vel. balení
14 kg vědro
6 kg vědro
2 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–
–
–

Vlastnosti:
 vysoká vydatnost
 velmi dlouhá doba pro možnost kladení
 vysoká počáteční a konečná pevnost
 do interiéru
 GISCODE D1/ bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33
72
150

Spotřeba/zubování
250 – 300 g/m2/A1
320 – 380 g/m2/B1
Další spotřeby dle TL

Barva
krémově
bílá

lepidlo pro textilní a PVC podlahoviny
Ekonomicky výhodné lepení objektových podlahovin

Disperzní lepidlo pro mnohé standardní podlahoviny

 použitelné pro běžné textilní a PVC podlahoviny, proto úsporné v použití

Použití:

 pro textilní podlahoviny s dvojitými zády, se zády s

pěnové hmoty, s latex. zády nebo s vláknitými zády

 pro PVC a CV podlahoviny v pásech
 pro lehčí vpichované koberce
 na savé, vystěrkované podklady
Č. výrobku
11174
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Vel. balení
14 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 dostačující schopnost protažení
 do interiéru
 GISCODE D1 / bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba
300 – 350 g/m2 / A1
350 – 400 g/m2 / A2
400 – 500 g/m2 / B 1
550 – 650 g/m2 / B 2

Barva
světlebéžová

Lepení podlahovin
Lepidla pro textilní podlahoviny
UZIN UZ 57 NEU

univerzální lepidlo
na textilní podlahoviny

Pevné lepení textilních podlahovin
Silně přídržné disperzní lepidlo pro textilní podlahoviny všech typů
 pro téměř všechny textilní podlahoviny, proto velmi univerzální
 účinné vytváření vláken zajišťuje jistější přilepení

Použití:

 pro textilní podlahoviny se zdvojenými zády
 pro textilní podlahoviny s pěnovými, latexovými a vláknitými zády
 pro tkané výrobky, vpichované koberce a podlahoviny z přírodních

vláken

 na savé, vystěrkované podklady
 na izolační a kladečské podložky UZIN

Vlastnosti:
lehce roztíratelné
rychlá přilnavost
charakteristická tvorba lepivých vláken
vysoká počáteční i konečná pevnost
do interiéru
GISCODE D1 / bez rozpouštědel








UZIN
UTZ AG
Z-155.
20-130

0736

Č. výrobku
17339

i

Vel. balení
14 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/zubování
300 – 350 g / m2 / A 2
350 – 450 g / m2 / B 1
500 – 550 g / m2 / B 2

Barva
béžovobílá

UZIN UZ 57 v praxi

Ať v objektové výstavbě nebo v bytovém prostředí – UZIN UZ 57
je vždy k dispozici při moderním způsobu kladení textilních podlahovin.

Vydatná tvorba lepidlových vláken nabízí zpracovateli tu nejrychlejší přítažnost lepidla a nejvyšší jistotu.
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Lepení podlahovin
Lepidla pro textilní podlahoviny
UZIN UZ 88

é
ně pevn
extrém ihu
ve stř

Premium lepidlo na textilní podlahoviny

Ekologické lepení textilních podlahovin

Extrémně pevné lepidlo ve střihu pro textilní podlahoviny a linoleum, s tvrdým lepidlovým hřebínkem k vytvoření zdravého životního prostředí.
 tvrdé lepidlové lůžko, ideální pro podlahoviny s rozměrovou nestálostí
 extrémně pevné ve střihu, řeší problém vpichovaných krytin zamezením smrštění ve švech

Použití:

 pro všechny vpichované podlahoviny, zvláště pak pro






vpichované podlahoviny s menší rozměrovou stabilitou
pro tkané výrobky všech typů
pro Kugelgarn®
pro přírodní podlahoviny ze sisalu, kokosu, juty, s
rubem opatřeným latexovou vrstvou
pro textilní podlahoviny používané v nemocnicích
na rovné, savé, vystěrkované podklady

Č. výrobku
11723

Vel. balení
14 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 pachově neutrální během i po lepení
 velmi vysoká pevnost ve střihu
 tvrdé lepidlové lůžko
 snižuje smrštění ve švech
 o 10 % menší spotřeba v porovnání s pryskyřičnými lepidly
 GISCODE D 1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33

ÖKOLINE

UZIN UZ 90

Spotřeba/zubování
350 – 400 g/ m2 / B1
450 – 530 g/ m2 / B2
250 – 320 g/ m2 /A2
200 – 250 g/ m2 /A1

Barva
béžová

speciální lepidlo na textilní podlahoviny
Bezproblémové lepení nepoddajných textilních podlahovin

Disperzní lepidlo na latexové bázi pro textilní podlahoviny všech typů
 nadměrné vytváření lepidlových vláken poskytuje jisté přilepení
 velmi malá spotřeba, nízké náklady na m2

Použití:
 pro všechny nepoddajné textilní podlahoviny, které
nelze lepit standardními lepidly
 také pro tkané výrobky, vpichované koberce a podlahoviny z přírodních vláken
 také na hutné, nesavé podklady
 na izolační a kladečské podložky UZIN
Č. výrobku
13896

0736

34

Vel. balení
14 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 smetanové konzistence, dobře roztíratelné,
nízká spotřeba
 velmi rychle přilnavé
 zvláště dlouhá doba kladení
 do interiéru
 GISCODE D1 / bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/zubování
200 – 250 g/ m2 /A2
250 – 350 g/ m2 /B 1
350 – 450 g/ m2 /B 2

Barva
béžová

Lepení podlahovin
Příslušenství k textilním podlahovinám
základní čisticí prostředek

RZ 450 HAUPTREINIGER AIRFRESH

Efektivní čisticí koncentrát pro základní čištění koberců, kobercových podlah a čalounění pomocí
mokrého RZ kobercového čistícího systému (tzv. RZ Teppichwasch-System)
Použití:
 na koberce, kobercové podlahy a čalouněný nábytek
ze syntetických vláken

Č. výrobku
055434
055433

Vel. balení
10 l
2,5 l

Vlastnosti:

 odstraňuje pevné zbytky znečištění rychle

a bez poškození barvy a vláken

 potlačuje alergie z roztočů
 bez vlivu na životní prostředí a bez fosfátů
 krátká doba schnutí na základě vysokého

vysoušecího výkonu čistícího kobercového stroje RZ Teppichwaschmaschine
 GISCODE GT 10, hodnota pH 9

Přepr. jednotka/karton
2
4

Vydatnost
800 m2
200 m2

rozprašovací vysavač

Rozprašovací vysavač speciálně koncipovaný pro profesionální použití. Přístroj se vyznačuje
vysokým výkonem vstřikování a odsávání, velkým objemem nádržky a robustní profi-technikou
Použití:
 nádržka pro čistou/špinavou vodu 10,5/ 9 litrů
 sací motor 1200 W
 výkon vstřikovacího čerpadla: 70 W, vstřikovací tlak: 2,4 bar
Č. výrobku
60548
60547
52078

RZ SPRÜHSAUGER TW 412

Vlastnosti:
 pro profesionální použití
 snadná obsluha
 bezúdržbová technika modulu

Výrobek
RZ nástavec TW 412/Trolly/Trolly GT na tvrdé podlahoviny
RZ rozprašovací vysavač
RZ tryska na čalounění TW 412/Trolly/Trolly GT

podlahářský nůž

Snadná výměna čepelí. Umělohmotné pouzdro.

WOLFF MESSER

 s fixačním magnetem pro snadnou výměnu čepelí
 nůž v kvalitě PREMIUM
 speciálně vytvrzený držák čepele
Č. výrobku
48221

čepelky WOLFF

Špičková kvalita, 0,65 mm, balení 100 ks, v ochranném obalu
Č. výrobku
13419
13421
13422

WOLFF KLINGEN

Výrobek
Trapezová čepel
Háčková čepel
Super-háčková čepel

kolenní vložky

Pro pracovní kalhoty s kolenními kapsami.

KNIEPOLSTER

Č. výrobku
51560
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Lepení podlahovin
Lepidla na PVC a kaučukové podlahoviny
UZIN KE 2000 S
25 let
a
á kvalit
d
ě
sv čen

o

univerzální přídržné lepidlo
Jisté lepení elastických podlahovin
Disperzní přilnavé lepidlo s velmi vysokou lepivou silou pro elastické podlahoviny

 polomokré, přilnavé, kontaktní lepidlo nebo oboustranně „drop“

lepidlo s bohatou tvorbou lepidlových vláken, širokého spektra
použití
 vysoká zbytková přítažnost, jisté lepení i na nesavých podkladech
Použití:

 pro PVC a CV podlahoviny
 pro kaučukové podlahoviny v pásech (do tl. 3,5 mm)

(pro lepení nora kaučukové podlahoviny používejte UZIN KE
66!)
 pro polyuretanové (PUR-) podlahoviny v pásech (do tl. 2,0 mm)
 na savé a nesavé podklady
 na izolační a kladečské podložky UZIN
Vlastnosti:
vysoká vydatnost
velmi dlouhá doba pro možnost kladení
vysoká počáteční a konečná pevnost
do interiéru
GISCODE D1/ bez rozpouštědel






Č. výrobku
10497
6771
64943

i

Vel. balení
14 kg vědro
6 kg vědro
2 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–
–
–

Přepr. jednotka/paleta
33
72
150

Spotřeba/zubování
250 – 300 g/m2 /A1
300 – 350 g/m2 /A 2
200 – 250 g/m2 /A 5

UZIN
UTZ AG
Z-155.
20-149

0736
11

ÖKOLINE
Barva
krémově bílá

UZIN KE 2000 S v praxi
Další možné použití UZIN KE 2000 S
 Přilnavé lepení PVC podlahovin na hutných, nesavých pod-

kladech, např. UZIN KR 410, UZIN RR 185, na nátěrech nebo
starých podlahovinách, když to požadavky dovolují.

 Opravné práce, např. sanování sanovaní bublin elastických

podlahovin pomocí UZIN KE 2000 S, horkovzdušného fénu,
žehličky nebo fixací pomocí hřebíčků.

Na velkých plochách se ukazuje velká spolehlivost lepidla UZIN KE 2000 S s jeho osvědčenou lepící silou a dlouhou zpracovatelností zvlášť
výrazně.
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Lepení podlahovin
Lepidla na PVC a kaučukové podlahoviny
UZIN KE 66

t
pevnos
vysoká
u
h
ři
t
s
e
v

vlákny vyztužené mokré lepidlo
Ekologické lepení podlahových krytin

Lepidlo armované vlákny s tvrdým hřebínkem zamezující tvarovým změnám podlahovin

 tvrdý lepidlový hřebínek, ideální pro podlahoviny s malou rozměrovou stálostí, zabraňuje zvednutí spojů
 zesílené vlákny = rychle a beze stop po vtlačení, výrazně minimalizuje zbytkové vtlaky

Použití:

 pro PVC-Design podlahoviny od všech výrobců
 pro kaučukové podlahoviny v pásech a čtvercích do

4,0 mm, např. noraplan®/norament®

 pro PVC podlahoviny v pásech
 pro vyšší namáhání v komerčních a objektových pro-

storech

 na dobře savé, vystěrkované podklady
Č. výrobku
11722
64886

Vel. balení
14 kg vědro
6 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–
–

Vlastnosti:
 pachově neutrální během a po přilepení
 velmi nízká spotřeba
 žádná doba odvětrání
 velmi vysoká rozměrová stálost
 do interiéru
 GISCODE D 1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33
72

Spotřeba/zubování
250 – 300 g/m2 / A2

Barva
krémově
bílá

ÖKOLINE
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Lepení podlahovin
Lepidla na PVC a kaučukové podlahoviny
UZIN KR 430

2-K polyuretanové (PUR) lepidlo
„Pancéřové“ lepení kaučukových podlahovin

Polyuretanové lepidlo pro vysoce zatížené podlahoviny

 nejvyšší síla v připojení, vysoká rozměrová stálost, vysoká jistota
 použitelné pro (téměř) každé zatížení, univerzální

Použití:
pro kaučukové podlahoviny do 10 mm tloušťky
pro podlahoviny nebo podložky z gumového granulátu
stejně tak i pro linoleum
na savé a nesavé podklady
ve sportovních halách, v průmyslovém a vysoce zatěžovaném prostředí







Č. výrobku
8027
8026
5047

UZIN KR 421 NEU

Vel. balení
A/B 12 kg vědro
A/B 6 kg vědro
A/B 2,5 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–
–
–

Vlastnosti:
 extrémně vysoká konečná pevnost
 vysoká odolnost vůči vysokým a nízkým
teplotám
 do interiéru a podmínečně i do exteriéru
 GISCODE RU 1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
30
60
120

Spotřeba/zubování
Barva
300 – 350 g/m2 / A2/A3 antracit
400 – 600 g/m2 / B1/ B2
800 – 1300 g/m2 / B3/C1

2-K epoxidové lepidlo
Jisté lepení podlahovin v mokrém prostředí a při vysokém zatížení

Elastické lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice pro vysoce zatížené podlahoviny ve vnitřním, venkovním a mokrém prostředí
 řešení pro mnoho použití

Použití:

 pro kritické, elastické podlahoviny, pro venkovní pod-

lahoviny

 na savé a nesavé podklady
 ve sportovních halách, v průmyslovém a vysoce za-

Vlastnosti:
 do interiéru i exteriéru
 GISCODE RE 2/s nízkým obsahem rozpouštědel

těžovaném prostředí

Č. výrobku
10303
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Vel. balení
A/B 5 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
60

Spotřeba/zubování
350 – 450 g/m2 / A1
400 – 500 g/m2 / A2

Barva
světlá
béžová

Lepení podlahovin
Příslušenství k PVC a kaučukovým podlahovinám
zaklapávací držák s hliníkovou násadou

RZ KLAPPHALTER MIT ALUSTIEL

Mimořádně robustní umělohmotný zaklapávací držák s hliníkovou násadou v profi-provedení.
Použití:
 pro RZ mop s jemným vlasem a RZ mop z mikrovláken
Č. výrobku
055749

Výrobek
RZ držák s hliník. násadkou

Šířka
41 cm

Přepr. jednotka/karton
6

RZ mopy

RZ MOPPS

1. Speciální mop pro nanášení disperzních ošetřovacích prostředků na všechny druhy podlahovin
2. Speciální mop s vysoce kvalitním vlasem z mikrovláken

1.

Použití:
1. Pro běžné čištění parket, laminátu, dřeva a korku
2. Pro běžné čištění, především elastických podlahovin, kamene a dlažby
Č. výrobku
055747
055748

Výrobek
1. RZ mop s mikrovláken
2. RZ mop s jemným vlasem

Šířka
41 cm
41 cm

Přepr. jednotka/karton
6
6

základní čisticí prostředek

Alkalický základní čisticí prostředek pro odstraňování zatvrdlého znečištění, vrstev ošetřovacích prostředků a zbytků lepidel na elastických podlahovinách
Použití:
 na elastické krytiny z PVC, CV, pryže, přírodního
a umělého kamene
Č. výrobku
055441
055440

Vel. balení
10 l
800 ml

Přepr. jednotka/karton
2
15

Úklid stavby
2.500 m2
200 m2

Základní čištění
250 m2
20 m2

Speciální ošetřovací prostředek zušlechtěný polyuretanem pro vysoké nároky při péči o elastické
podlahoviny. RZ 161 je v provedení lesk (glänzend), RZ 162 je v provedení hedvábný lesk (seidenglänzend)

Č. výrobku
055445
055444
055443
055442

Stupeň lesku
hedvábný lesk
hedvábný lesk
lesk
lesk

Vel. balení
10 l
800 ml
10 l
800 ml

RZ 150 GRUNDREINIGER

Vlastnosti:
 rychle a účinně odstraňuje špínu, olej,
mastnotu a zbytky lepidel
 GISCODE GG 30, hodnota pH 10,8

ochranná emulze

Použití:
 na elastické krytiny z PVC, pryže, přírodního
a umělého kamene

2.

RZ 161/162 ELASTIC SIEGEL

Vlastnosti:
 vysoce odolný, protiskluzný
 zvláště dlouhodobě odolný proti poškrábání,
prodlužuje životnost podlahy
 GISCODE GG 20, hodnota pH 8,9

Přepr. jednotka/karton
2
15
2
15

Vydatnost
200 m2
15 m2
200 m2
15 m2
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Lepení podlahovin
Příslušenství k PVC a kaučukovým podlahovinám
RZ 181 ELASTIC WISCHPFLEGE

čisticí prostředek

Vysoce účinný speciální prostředek pro běžné čištění a čištění po ukončení stavebních prací, čištění
elastických podlahovin ošetřených prostředkem RZ 161/162 Elastic Siegel, nebo podlah s PU/PUR
povrchovou úpravou z výroby
Použití:
 na všechny elastické podlahové krytiny včetně krytin
opatřené z výroby PU povrchovou vrstvou
Č. výrobku
055449
055448

WOLFF MESSER

Vel. balení
10 l
800 ml

Vlastnosti:
 vysoká schopnost zbavit se špíny,
neklouzavý a stabilní pro chůzi
 čistí a ošetřuje zároveň
 GISCODE GU 50, hodnota pH: 7,2

Přepr. jednotka/karton
2
15

Snadná výměna čepelí. Umělohmotné pouzdro.

Vydatnost
9.500 m2
750 m2

podlahářský nůž

 s fixačním magnetem pro snadnou výměnu čepelí
 nůž v kvalitě PREMIUM
 speciálně vytvrzený držák čepele
Č. výrobku
48221

WOLFF KLINGEN

Špičková kvalita, 0,65 mm, balení 100 ks, v ochranném obalu
Č. výrobku
13419
13421
13422

KNIEPOLSTER
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Výrobek
Trapezová čepel
Háčková čepel
Superháčková čepel

Pro pracovní kalhoty s kolenními kapsami.
Č. výrobku
51560

čepelky WOLFF

kolenní vložky

Lepení podlahovin
Lepení a fixování designových podlahovin
vlákny vyztužené
mokré lepidlo

UZIN KE 66

Rozměrově stálé lepení
podlahových krytin

Lepidlo armované vlákny s tvrdým hřebínkem zamezující tvarovým změnám podlahovin

t
pevnos
vysoká
u
h
ři
t
ve s

 tvrdý lepidlový hřebínek, ideální pro podlahoviny s malou

rozměrovou stálostí, zabraňuje zvednutí spojů

 zesílené vlákny = rychle a beze stop po vtlačení, výrazně mini-

malizuje zbytkové vtlaky

Použití:

 pro PVC-Design podlahoviny od všech výrobců
 pro kaučukové podlahoviny v pásech a čtvercích do 4,0 mm,

např. noraplan®/norament®

 pro PVC podlahoviny v pásech
 pro vyšší namáhání v komerčních a objektových prostorech
 na dobře savé, vystěrkované podklady

Vlastnosti:
pachově neutrální během a po přilepení
velmi nízká spotřeba
žádná doba odvětrání
velmi vysoká rozměrová stálost
do interiéru
GISCODE D 1/bez rozpouštědel








Č. výrobku
11722
64886

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
33
72

Spotřeba/zubování
250 – 300 g/m2 /A2

Barva
krémově bílá

PROJECT FLOORS

UZIN KE 66 v praxi

OBJECTFLOR

i

Vel. balení
14 kg vědro
6 kg vědro

ÖKOLINE

Pevné lepení pásků a čtverců pomocí UZIN KE 66 je „nejbezpečnější metoda lepení na základě současného dosažení úrovně techniky“
s ohledem na hodnocení zpracovatelských kriterií, bezpečnost práce a ochranu spotřebitele. Pomocí vlákny armovaného mokrého lepidla
UZIN KE 66 pokládáme designové podlahoviny s velkou stabilitou proti posuvu, s možností jejich vysokého zatížení, s jejich rozměrovou
stabilitou a možností použití na podlahy s podlahovým vytápěním.
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Lepení podlahovin
Lepení a fixování designových podlahovin
UZIN U 3000

UZIN U 3000 RollFix a Primer
Ergonomické kladení PVC designových podlahovin

Přídržná fixace a penetrace pro kladení PVC designových podlahovin

 umožňuje ergonomickou pokládku prováděnou vestoje, inovativní pracovní metoda usnadňuje práci

při pokládce

 okamžitě pochozí a zatížitelná, minimální pracovní odpad
 mimořádně hospodárný systém pro malé objekty, zvyšuje hodinový pracovní výkon pokládky

Použití:

 pro rozměrově stále PVC designové podlahoviny
 na vystěrkované podklady
 pro malé až střední zatížení v bytových a podnikatel-

ských prostorech

Vlastnosti:
 k použití připravená systémová penetrace
 snadné nanášení pomocí přiloženého nanášecího válečku
 příznivá spotřeba 80 g/m˛ RollFix
 možnost pokládky za ca. 2 hod.
 žádné otlaky lepidlového lože
 GISCODE D 1/bez rozpouštědel

Perfektně sladěné varianty balení

16 kg / 125 m˛-sada v kartonu obsahuje:
 10 kg UZIN U 3000 RollFix v hranaté nádobě
 6 kg UZIN U 3000 Primer v kanystru
 1 x UZIN nylonový váleček 25 cm/6 mm
 1 x UZIN pěnový váleček 25 cm/20 mm
 1 x UZIN držák pro25 cm váleček
 1 x UZIN štětec
8 kg / 60 m˛-sada v oválné pracovní nádobě obsahuje:
5 kg UZIN U 3000 RollFix v kanystru
3 kg UZIN U 3000 Primer v kanystru
1 x UZIN nylonový váleček 25 cm/6 mm
1 x UZIN pěnový váleček 25 cm/20 mm
1 x UZIN držák pro 25 cm váleček
1 x UZIN štětec
2 x UZIN sáček pro pracovní nádobu









Č. výrobku
60640
60651
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Vel. balení
16 kg / 125 m˛
8 kg / 60 m2

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
18
24

Spotřeba
RollFix: 80 g/m2 –
UZIN nylonový váleček
25 cm/6 mm
Primer: 50 g/m2 –
UZIN pěnový váleček
25 cm/20 mm

Barva
RollFix:
sv.
modrá
Primer:
bílá

Lepení podlahovin
Příslušenství k lepení a fixování designových podlahovin
Dvousložkový impregnační lak bez obsahu rozpouštědel pro extrémně dlouhodobou ochranu elastických podlahovin.

RZ TURBO PROTECT

 vytváří velmi elastický, vysoce zátěžový ochranný film s vysokou odolností proti chemikáliím.
 rychlé zpracování, stačí pouze jeden nátěr.

Použití:

 na elastické podlahoviny z PVC, CV, linolea a pryže s

hladkým resp. lehce strukturovaným povrchem,
stejně jako na elastické podlahoviny povrchově upravené PU vrstvou ve výrobě

Č. výrobku
055969

Stupeň lesku
mat

Vel. balení
5 l + 500 ml

Výrobek-Nr
56736
56735
56734
56733
56726

Výrobek
RZ držák na váleček (pro Turbo lakovací váleček L)
RZ Turbo lakovací váleček L
RZ držák na váleček (pro Turbo lakovací váleček XL)
RZ Turbo lakovací váleček XL
RZ teleskopická tyč

sada pro kladení desigových podlahovin

Vlastnosti:
 bez obsahu rozpouštědel, pachově neutrální
 rychlé a snadné zpracování, stačí pouze
jeden nátěr
 rychlé zasychání/ snadné zpracování
 splňuje požadavky DIN 18 032 pro sportovní podlahy/chemická odolnost splňuje DIN
68861 1B
 GISCODE W1 DD+, hodnota pH 7,2 – 7,8

Přepr. jednotka/karton
1

Kompletní sada pro pokládku designových podlahovin

Vydatnost
50 m2 v objektu
100 m2 v domácnosti
Přepr. jednotka/karton
1
1
1
1

DESIGN COLLECTION

Složení:
 originální Linocut WOLFF
 FasTrimmer, k fasetování hran
 Přítlačný váleček DUO
 pokosové nůžky na desénové podlahoviny

Č. výrobku
55035
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Lepení podlahovin
Lepidla na linoleum
UZIN LE 44

lepidlo na linoleum
Rychlé a jisté lepení linolea
Disperzní lepidlo s nejvyšší rozměrovou stálostí pro všechny
druhy podlahovin z linolea

vysokát
pevnos u
ve střih

 tvrdý lepidlový hřebínek, vhodné i pro linoleum s rozdílnou

rozměrovou stálostí

 lepidlo pro mokré lože, téměř žádná doba odvětrání, šetří čas
 ideální např. pro linoleum s PUR povrchovou úpravou z výroby

Použití:

 pro linoleum v pásech do 4,0 mm
 pro korkomentové podložky, stejně jako pro lepení linolea na

korkomentu

 na vystěrkované, savé podklady
 pro normální zatížení v obytných, podnikatelských a v objek-

tových prostorech

Vlastnosti:
krátká doba odvětrání
nejlepší lepící vlastnosti
rychlý vývoj lepivosti
velmi pevný hřebínek ve střihu
do interiéru
GISCODE D 1/bez rozpouštědel








Splňuje v systému s podlahovinami z linolea výrobců Armstrong DLW
AG a Forbo Flooring GmbH ustanovení o obtížném vzplanutí (DIN EN
13501-1). Certifikát je možno vyžádat u výrobců podlahovin.
Č. výrobku
6873

i

Vel. balení
14 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/zubování
ca. 400 g /m2 /B1

Barva
bílá/světlešedá

UZIN LE 44 v praxi

UZIN LE 44 splňuje vysoké požadavky na profesionální pokládku linolea v objektech, jakými jsou např. nemocnice, školky, kanceláře, školy či
obytné prostory.
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Lepení podlahovin
Lepidla na linoleum
UZIN LE 42

objektové lepidlo
Objektové lepidlo se silnou tvorbou vláken a rychlou přídržnou silou
Použití:
 pro linoleum v pásech a čtvercích do tloušťky 4 mm
 spojené podlahoviny linoleum/korkment
 korkmentové podložky

Č. výrobku
56471

Vel. balení
17 kg

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 krátká doba odvětrání = ca 10 min., podle
situace na staveništi
 silná tvorba vláken, jistota zpracování
 výrazná přídržná síla
 rychlé kladení
 GISCODE D1 / bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33

Premium lepidlo na textilní podlahoviny
Ekologické lepení textilních podlahovin

Spotřeba/zubování
cca 450 g/m2 / B1

Barva
krémová

UZIN UZ 88

ně
extrém ve
pevné
střihu

Extrémně pevné lepidlo ve střihu pro textilní podlahoviny a linoleum, s tvrdým lepidlovým hřebínkem k vytvoření zdravého životního prostředí.
 tvrdé lepidlové lůžko, ideální pro podlahoviny s rozměrovou nestálostí
 extrémně pevné ve střihu, řeší problém vpichovaných krytin zamezením smrštění ve švech

Použití:

Vlastnosti:
 pachově neutrální během i po lepení
 velmi vysoká pevnost ve střihu
 tvrdé lepidlové lůžko
 do interiéru
 GISCODE D 1/bez rozpouštědel

 pro linoleum v pásech do tloušťky 4 mm
 pro rovné, savé, vystěrkované podklady
 pro extrémě rychlé a vysoké zatížení v obytných,

podnikatelských a objektových prostorech

Č. výrobku
11723

Vel. balení
14 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/zubování
350 – 400 g/m2 / B1

Barva
béžová

ÖKOLINE

UZIN KE 603

2-K disperzní lepidlo s cementovým práškem
Pokládka podlahovin na speciální konstrukce

Samoschnoucí disperzní lepidlo pro linoleum a textilní podlahoviny na nesavých podkladech
 na stávajících, též i hutných podkladech, rychle váže a šetří čas

Použití:

 pro linoleum a vpichované koberce
 na nesavé podklady, např. na UZIN RR 185 nebo

UZIN KR 410

 do sportovních hal, průmyslových a objektových pro-

stor

Č. výrobku
6447

Vel. balení
A+B
10 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 hydraulicky vytvrzující
 rychle přitahující, s tvorbou vláken
 do interiéru
 GISCODE D 1/bez rozpouštědel
 GISCODE ZP 1/nízký obsah chromanu podle
RL 2003/53/EG

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/zubování
350 – 450 g/m2 / B1
450 – 550 g/m2 / B2

Barva
světle
šedá

45

Lepení podlahovin
Lepidla na schody, stěny a profily
UZIN WK 222

Dokonalé lepení profilů
a podlahovin bez rozpouštědel
Dokonalá náhrada neoprenových
rozpouštědlových lepidel

idlo bez

tní lep
kontak
štědel
rozpou

Neoprenové lepidlo na vodní bázi pro všechna stavebně obvyklá
kontaktní lepení

 umožňuje racionální bezrozpouštědlové kontaktní lepení, včetně

tuhých podlahovin, bez omezení opatření pro bezpečnost práce

 splňuje požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí podle

GefStoffV/TRGS 610

 zohledňuje požadavky na zdravé prostředí bydlení

Použití:

 pro měkké soklové lišty, schodištní profily, fabiony apod.
 pro všechny textilní krytiny, včetně vpichovaných a tkaných

výrobků, na schodiště v blokové formě nebo s vystupující hranou

 pro PVC/CV podlahoviny, linoleum, kaučuk a izolační podložky,

ke kontaktnímu lepení na schodišťové stupně a podstupnice

 na odrazové stěny, textilní nebo spojené obložení na stěnách

a stropech

 pro opravné práce s lepidlem, sanování švů, revizních poklopů

apod.

 na všechny obvyklé stavební podklady

Vlastnosti:
velmi dobře se nanáší válečkem a štětcem
nanášení malého množství
lepidlo lze nanést i den předem
dlouhá doba kontaktního lepení
do interiéru
GISCODE D 1/ bez rozpouštědel







Č. výrobku
61989
61981
61970

i

Vel. balení
12 kg
plus 1 váleček 25 cm/20 mm
6 kg
plus 1 váleček 10 cm/10 mm
1 kg kbelík

Přepr. jednotka/paleta
50

–

80

12

24 krt příp. 288 kbelíků

Spotřeba
300 – 450 g /m2
Celková množství oboustranně nanesené hrubým
pěnovým válečkem

Barva
béžová

UZIN WK 222 v praxi

1. Oblast použití tohoto lepidla
je velmi rozmanitá, od lepení
fabionů až po lepení PVC
soklových lišt a schodištních
stupňů.
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Přepr. jednotka/karton
–

UZIN
UTZ AG
Z-155.
20-150

2. Při lepení podlahovin na schody je lepivá síla UZIN WK 222
mimořádně znát.

3. Nárazové stěny jsou na
různých podkladech, stejně tak
překrývají kritická místa, jakými jsou rohy a vnější hrany.
I zde UZIN WK 222 umožňuje
naprosto precizní lepení.

4. Použití UZIN WK je velmi
rozmanité. Vedle opravného
lepení švů podlahovin, lepení
podlahovin na revizních
poklopů, tak i pro lepení obšívaných soklových lišt.

Lepení podlahovin
Lepidla na schody, stěny a profily
UZIN GN 222

kontaktní lepidlo na profily
Neoprenové lepidlo

Velmi silné lepivé kontaktní lepidlo na bázi rozpouštědel pro lepení soklových lišt, profilů a krytin
 bleskově rychlé odvětrané, šetří čas

Vlastnosti:
 velmi dobře se nanáší štětcem
 dlouhá doba kontaktního lepení
 do interiéru
 GISCODE S 1/s vysokým obsahem rozpouštědel

Použití:

 pro soklové lišty, profily a krytiny
 pro PVC, CV, linoleum, textil a korek
 na všechny podklady odolné rozpouštědlům, na

schody

Výroba a použití produktů na bázi rozpouštědel budou postupně omezovány v souladu s platnými právními předpisy.

Č. výrobku
3072
3073

Vel. balení
Přepr. jednotka/karton
5 kg vědro
–
0,6 kg plechovka 12

Přepr. jednotka/paleta
60
36 kartonů

Spotřeba/zubování
100 – 150 g / m2 / A5
150 – 200 g / m2 / A 1

Barva
žlutá

UZIN GN 276

plošné kontaktní lepidlo
Kontaktní lepidlo na elastické podlahoviny

Silně lepivé kontaktní lepidlo na bázi rozpouštědel pro lepení elastických podlahovin
 díky okamžité plošné přídržnosti je možno ihned zatížit, šetří čas
 velmi vysoká vydatnost, šetří náklady
Vlastnosti:
Použití:
 jako kontaktní "neoprenové" lepidlo
 dobrá roztíratelnost
 jako plošné lepidlo
 rychleschnoucí
 pro PVC, CV, linoleum, textil a korek
 do interiéru
 na všechny podklady odolné rozpouštědlům, schody
 GISCODE S 1 - s vysokým obsahem
rozpouštědel
 pro normální zatížení v komerčním a průmyslovém
prostředí

Výroba a použití produktů na bázi rozpouštědel budou postupně omezovány v souladu s platnými právními předpisy.

Č. výrobku
56084
62028

Vel. balení
5 kg
20 kg

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
60
14

jednostranné a kontaktní lepidlo
Pro pokládku a lepení podlahovin s vytaženými sokly

Spotřeba/zubování
100 – 150 g / m2 / A5
150 – 200 g / m2 / A 1

Barva
béžová

UZIN DK 290 Thermocoll®

Tepelně aktivovatelné kontaktní lepidlo na soklové lišty a pásy krytin, jakož i na fabiony z PVC a PO podlahovin
 bez obsahu rozpouštědel, do objektů s požadavky na udržování vysoké hygieny, např. nemocnice
 možnost opětovného aktivování, možnost provedení oprav a korektur

Použití:
pro vysoce tažené fabiony z podlahových pásu
pro PVC a PO podlahoviny
na všechny běžné savé a nesavé podklady
pro vysoké požadavky na hygienu, např. nemocnice,
domy seniorů apod.






Č. výrobku
13023

Vel. balení
5 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 aktivovatelné teplem
 dlouhá kontaktní doba lepení
 dlouhodobé přilepení
 do interiéru
 GISCODE D 1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
72

Spotřeba/zubování
ca. 200 g / m2 / A 1
ca. 250 g / m2 / A 2

Barva
krémověbílá

47

Lepení podlahovin
Fixace podlahovin
UZIN Multilift

přilnavý lepivý film
Fixace krytin s plstěným rubem

Fixace pro textilní krytiny s plstěným rubem

 alternativa k volnému kladení, podlahovina je znovu odstranitelná, šetří náklady na renovační práce

Použití:
pro textilní krytiny s plstěným rubem v pásech
na savé a nesavé podklady
na vhodné, intaktní staré krytiny např. PVC krytiny
pro normálně namáhané bytové prostředí






Č. výrobku
11172

Vel. balení
10 kg kanystr

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 velmi dobře se nanáší válečkem
 odstranitelná z hutných podkladů
 dlouhodobá lepivost
 do interiéru
 GISCODE D1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
60

UZIN Universalfixierung

Spotřeba
Barva
50 – 150 g / m2/ váleček bílá

univerzální fixace

Fixace měkkých textilních krytin

Vodou odstranitelná disperzní fixace pro PVC a textilní krytiny

 podlahovina je snadněji odstranitelná, než pevně přilepená, šetří náklady při pozdější renovaci

Použití:

 pro textilní krytiny s lehkým zdvojeným rubem nebo





s plstěným rubem
pro měkké PVC a CV podlahoviny
na savé a nesavé podklady
na vhodné, intaktní staré krytiny, např. PVC krytiny
v pronajatých, bytových a méně zatěžovaných objektových prostorách

Č. výrobku
6473
6474

Vel. balení
12 kg vědro
3 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–
–

Vlastnosti:
 nanášená válečkem nebo zubovou špachtlí
 odstranitelná z hutných podkladů
 jako mokrá nebo přídržná fixace
 do interiéru
 GISCODE D1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
30
90

0736

UZIN U 1000

Spotřeba
Barva
100 – 200 g /m2/váleček krémově150 – 200 g / m2 /A 4
bílá
250 – 300 g / m2 /A 3
ca. 300 g / m2 /A 2

stop-vrstva (protiskluzná)
Fixace volně ležících SL čtverců proti skluzu

Protiskluzná a přídržná disperze pro volně ležící textilní čtverce

 omezuje „pochodování“ čtverců a kdykoliv umožňuje jejich opětovné sejmutí

Použití:

 pro volně položené čtverce z textilní podlahoviny s

bitumenovým, PVC nebo PUR těžkým rubem

 na savé a nesavé podklady
 na zdvojené podlahy, dutinové podlahy, užitné povrchy
 pro bytové a komerční prostředí
Č. výrobku
6748
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Vel. balení
10 kg kanystr

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 nanášená válečkem
 velmi šetrná ve spotřebě
 antistatická
 do interiéru
 GISCODE D1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
60

Spotřeba
Barva
50 – 100 g / m2/váleček bílá

Lepení podlahovin
Fixace podlahovin
UZIN U 2100

stop-vrstva (protiskluzná)
Bezpečné fixování SL-čtverců s textilním rubem

Protiskluzná a přídržná disperze pro textilní krytiny se speciální, textilním rubem

 hospodárná do objektů i do kanceláří s vyšším zatížením
 textilní krytiny jsou znovu snímatelné a umožňují revizní práce na podlahových konstrukcích

Použití:

 do bytových a podnikatelských prostorů

rubem, které jsou schváleny výrobcem podlahovin
pro aplikaci UZIN U 2100
 pro volně položené SL-čtverce s textilním rubem a
bitumenovým povrstvením
 na rovné, nesavé podklady
 na zdvojené podlahy, dutinové podlahy, užitné krytiny







 pro volně položené SL-čtverce a pásy s textilním

Č. výrobku
5088

Vel. balení
10 kg kanystr

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
nanášení válečkem
velmi silná přídržnost
ideální do kanceláří
do interiéru
GISCODE D 1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
60

Spotřeba
Barva
50 – 100 g / m2/váleček bílá

Vodivá lepidla na podlahoviny
vodivé lepidlo pro textilní podlahoviny a linoleum
Silně lepivé s vodivými vlákny

UZIN UZ 57 L

Vodivé, vlákna obsahující lepidlo pro textilní podlahoviny a linoleum

 snadno roztíratelné, rychlý postup práce, šetří čas
 přiložena zubová lišta 28cm/21cm, možno upravit pro velké nebo malé plochy

Použití:

 pro vodivé textilní podlahoviny, tkané výrobky, vpi-

chované podlahoviny

 pro vodivé linoleum v pásech
 na savé a nesavé, vystěrkované podklady
 ve výrobním a objektovém prostředí
Č. výrobku
33150

Vel. balení
14 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 rychle se roztírá
 vytváří lepidlová vlákna
 vysoká počáteční a konečná pevnost
 do interiéru
 GISCODE D1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33

včetně zubové lišty

Spotřeba/zubováníBarva
500 – 600 g/m2 /23/ TL sv. šedá

UZIN KE 2000 SL

vodivé lepidlo na PVC a pryžové krytiny
Polomokré lepidlo pro citlivé operační prostory

Vodivé lepidlo s vodivými vlákny pro kaučukové podlahoviny v pásech a veškeré PVC podlahoviny
 rychlé natažení, umožňuje rychlý postup prací, šetří čas
 vhodné v objektových prostorách, nízké náklady z důvodu vysoké plošné vydatnosti
 přiložena zubová lišta 28/21 cm, možno upravit pro velké nebo malé plochy

Použití:

 pro vodivé PVC podlahoviny v pásech a čtvercích
 pro vodivé kaučukové podlahoviny v pásech (do tl.

3,5mm)

 na savé, vystěrkované podklady
 ve výrobním a objektovém prostředí
Č. výrobku
10488

Vel. balení
14 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 dobře roztíratelné
 bohatá tvorba lepidlových vláken
 vysoká počáteční a koncová pevnost
 do interiéru
 GISCODE D1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/zubování
Barva
250 – 300 g / m2 / 23/80 sv. šedá

včetně zubové lišty
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Lepení podlahovin
Vodivá lepidla na podlahoviny
UZIN KE 66 L

vodivé lepidlo na PVC a pryžové podlahoviny
Lepení vodivých čtverců bez zvednutých spojů

Vodivé lepidlo s vlákny pro kaučukové podlahoviny v čtvercích

 tvrdý lepidlový hřebínek, ideální pro vodivé, i tlusté, pryžové podlahoviny ve čtvercích
 přiložena zubová lišta 28/21 cm, možno upravit pro velké a malé plochy

včetně zubové lišty

Použití:
pro vodivé kaučukové krytiny ve čtvercích (do tl. 4,0 mm)
pro vodivé PVC podlahoviny v pásech a čtvercích
na dobře savé, vystěrkované podklady
pro normální zatížení ve výrobním a objektovém prostředí






Č. výrobku
12344

UZIN KR 421 L

Vel. balení
14 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 velmi nízká spotřeba
 krátká doba odvětrání
 velmi vysoká rozměrová stálost
 do interiéru
 GISCODE D1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/zubování
Barva
250 – 300 g /m2 /23/80 sv. šedá

2-K epoxidové vodivé lepidlo
Vodivé lepení vysoce zatížených elastických podlahovin

Vodivé, elastické epoxidové lepidlo pro vysoce zatížené podlahoviny ve vnitřním a venkovním prostředí
 nejvyšší přídržnost, proto nejvyšší možná jistota
 speciálně pro všechny typy vodivého (zvláštního) kladení, pro řešení mnoha problémů

Použití:
pro vodivé kaučukové čtverce, podmíněně i pro pásy
pro vodivé PVC krytiny v pásech a čtvercích
pro vodivé linoleum v pásech a čtvercích
na savé a nesavé podklady






Č. výrobku
47513

Vel. balení
Přepr. jednotka/karton
A/B 6 kg
–
plechová nádoba

Vlastnosti:
 do interiéru i exteriéru
 GISCODE RE 2/s nízkým obsahem
rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
60

UZIN PE 262 L

Spotřeba/zubování
Barva
ca. 300 g /m2 /A5
černá
350 – 400 g /m2 /A1/A2
400 – 600 g /m2 /B1/B2

vodivé aditivum
Příměs pro zabudování elektrické vodivosti do disperzních výrobků a cementových malt
 jistý odvod náboje pod SL-kobercovými čtverci

Použití:

 k rozmíchání s UZINU 1000 a U 2100
 pro vodivé, dobře ležící textilní podlahové čtverce
 na připravené podklady
Č. výrobku
54457

Vel. balení
5 kg kanystr

Přepr. jednotka/karton
–

UZIN Kupferleitband

Vlastnosti:
 vnáší vysokou příčnou vodivost
 do interiéru
 GISCODE D 1/bez rozpouštědel
Přepr. jednotka/paleta
90

Spotřeba
podle použití

Barva
černá

samolepící měděná vodivá páska
Měděná jednostranně lepivá páska pro vodivé podlahové konstrukce
 samolepící, tedy jednoduché nalepení

Použití:

 pro všechny typy vodivého kladení
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Č. výrobku
10141

Vel. balení
40bm v sáčku
2 role á 20 bm

Přepr. jednotka/karton
1

Vlastnosti:
 šířka 10 mm, tloušťka 0,035 mm
Přepr. jednotka/paleta
–

Spotřeba
–

Barva
barva mědi

Lepení

Lepení podlahovin
technologií switchTec®

V tomto katalogu uvedené stručné charakteristiky nemohou pochopitelně podat podrobné informace o výrobku, a proto ke
každému produktu je k dispozici podrobný technický list, jehož informace a postupy je třeba bezpodmínečně dodržovat.
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Technologie lepení switchTec®
Celoplošné lepení podlahových krytin

vysoce výkonná samolepicí
folie pro celoplošné lepení

Sigan 1

Rychlé lepení nových podlahovin na vystěrkované
podklady a dřevotřískové desky

st
í možno
pozdějš
o
h
é
v
o
tk
bezezby ění
n
ra
t
ods

 rychlé a jednoduché zpracování
 mikroperforace a odvzdušňovací kanálky umožňují kladení bez

vzniku vzduchových bublin
podlahová krytina je okamžitě pochozí a plně zatížitelná
možnost okamžitého svařování/spárování
možnost pozdějšího snadného sejmutí podlahoviny beze zbytků
příznivé klima bydlení
značení „Modrý anděl“ podle RAL-UZ 113
EMICODE EC1 PLUS/velmi nízký obsah emisí PLUS








Použití:

 pro nové PVC, CV krytiny, textilní podlahoviny
 na vystěrkované podklady, kalcium sulfátové potěry, dřevotřís-

Vlastnosti:
 patentovaná PE- mikroperforovaná oboustranně lepící folie s
více speciálními laminacemi, z jedné strany opatřena ochranným papírem. Bezezbytku odstranitelná
 speciální akrylátové lepidlo, čistý vzduch
 vhodná pro objektové lepení, bez plošného omezení
 odolná při čištění, vhodná i pro čisticí rozprašované extrakty
 odolná změkčovadlům
 vhodná pro kolečkové židle, zvedací
a vysokozdvižné vozíky*
 vhodná pro podlahové vytápění*
UZIN
UTZ AG
Z-155.
20-136

* nová krytina i podklad musí být rovněž vhodné pro toto zatížení

kové desky

Č. výrobku
37127

i

Ks/přepravní jednotka
1 role Sigan 1; 75 cm x 25 m
1 role Sigan1 páska; 5 cm x 25 m

Karton/přepravní jednotka
1 karton

Přepr. jednotka/paleta
40 kartonů

Spotřeba
obsah stačí na 20 m2

Sigan 1 v praxi

1. Na podklad naneseme speciální penetraci Planus
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ÖKOLINE

2. Ve směru pokládky krytiny
přilepíme na stěrkovací hmotu, kalcium sulfátový potěr
nebo dřevotřísku Sigan 1

3. Rovnoměrně a pod malým
úhlem sejmeme ochranný
papír.

4. Položíme novou podlahovou
krytinu. Bez pnutí či zvlnění.
Dobře vyhladíme. Podlaha
okamžitě pochozí a zatížitelná.

Technologie lepení switchTec®
Celoplošné lepení podlahových krytin
vysoce výkonná samolepicí
folie pro celoplošné lepení

Sigan 2

Rychlé lepení nových podlahovin na stávající
elastické podklady

st
í možno
pozdějš
o
h
é
v
o
tk
bezezby ění
n
ra
t
ods

 rychlé a jednoduché zpracování
 mikroperforace a odvzdušňovací kanálky umožňují kladení

bez vzniku vzduchových bublin

 podlahová krytina je okamžitě pochozí a plně zatížitelná
 možnost okamžitého svařování/spárování
 možnost pozdějšího snadného sejmutí podlahoviny beze

zbytků

 příznivé klima bydlení
 značení „Modrý anděl“ podle RAL-UZ 113
 EMICODE EC1 PLUS/velmi nízký obsah emisí PLUS

UZIN
UTZ AG
Z-155.
20-137

Použití:

* nová krytina i podklad musí být rovněž vhodné pro toto zatížení

 pro nové PVC, CV krytiny, textilní podlahoviny
 na stávající PVC, CV krytiny a linoleum
Č. výrobku
37128

i

Ks/přepravní jednotka
1 role Sigan 2; 75 cm x 25 m
1 role Sigan2páska; 5 cm x 25 m

Vlastnosti:
 patentovaná PE- mikroperforovaná oboustranně lepící folie s
více speciálními laminacemi, z jedné strany opatřena ochranným papírem. Bezezbytku odstranitelná
 speciální akrylátové lepidlo, čistý vzduch
 vhodná pro objektové lepení, bez plošného omezení
 odolná při čištění: vhodná i pro čisticí rozprašované extrakty
 odolná změkčovadlům
 vhodná pro kolečkové židle, zvedací
a vysokozdvižné vozíky*
 vhodná pro podlahové vytápění*
ÖKOLINE

Karton/přepravní jednotka
1 karton

Přepr. jednotka/paleta
40 kartonů/paleta

Spotřeba
obsah stačí na 20 m2

Sigan 2 v praxi

1. Sigan 2 nalepíme v podélném
směru nebo ve směru pokládky stávající krytiny PVC, CV
nebo linolea

2. novou krytinu PVC, CV, nora®
položíme bez pnutí či zvlnění

3. podlahová krytina je okamžitě
pochozí a zatížitelná

4. po letech...snadno a beze
zbytků sejmeme podlahovou
krytinu i s fólií Sigan 2

53

Technologie lepení switchTec®
Celoplošné lepení podlahových krytin
Planus

speciální penetrace pro Sigan1
Systémová penetrace / komponent k Sigan 1

 zaručuje jisté lepení podlahových krytin výrob-

kem Sigan 1
 zaručuje bezezbytkové odstranění podlahovin
lepených Sigan 1
Použití:

 na savé podklady, jaký jsou např. kalcium sulfá-

tové, magnesiové a cementové potěry, stěrkovací hmoty, dřevotřískové desky, OSB, MDF desky,
dřevěné (neošetřené) podlahy
 na nesavé podklady jakým je např. (neošetřený)
hliník, kov

ÖKOLINE

Č. výrobku
37130
37681

Ks/přepravní jednotka
10 kg
2,5 kg

Vlastnosti:

 vhodná pro podlahové vytápění
 lze ji později bez předchozího přebroušení znovu

přetírat

 lze na ni později bez předchozího přebroušení

nanést disperzní lepidlo nebo stěrkovací* hmotu
(při lepení parket je nutno penetraci Planus
odbrousit)

*konzultujte s technickým poradcem

Karton/přepravní jednotka Přepr. jednotka/paleta
1 kanystr
40
4 kanystr
126

Anreibkork

přítlačný korek
Praktická pomůcka z korku k přitlačení/ vyhlazení Sigan a podlahových krytin
Použití:

 k snadnému zapracování
Č. výrobku
47448
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Spotřeba
70 – 100 g /m2
70 – 100 g /m2

Ks/přepravní jednotka
1 ks

Vlastnosti:
 stabilní provedení s dřevěnou rukojetí (profi-kvalita)

Ks/přepravní jednotka
24

Přepr. jednotka/paleta
32

Technologie lepení switchTec®
Celoplošné lepení podlahových krytin
vysoce výkonná samolepicí
folie pro celoplošné lepení

Sigan 3

Rychlé lepení nových podlahovin na stávající
keramickou dlažbu či parkety/ laminát

st
í možno
pozdějš
o
h
é
v
o
tk
bezezby ění
n
ra
t
ods

 rychlé a jednoduché zpracování
 mikroperforace a odvzdušňovací kanálky umožňují kladení bez

vzniku vzduchových bublin
podlahová krytina je okamžitě pochozí a plně zatížitelná
možnost okamžitého svařování/spárování
možnost pozdějšího snadného sejmutí podlahoviny beze zbytků
příznivé klima bydlení
značení „Modrý anděl“ podle RAL-UZ 113
EMICODE EC1 PLUS/velmi nízký obsah emisí PLUS








Použití

 pro textilní podlahoviny
 na stávající parketové, laminátové a keramické podlahy

Vlastnosti:
 patentovaná PE- mikroperforovaná oboustranně lepící folie s
více speciálními laminacemi, z jedné strany opatřena ochranným papírem. Bezezbytku odstranitelná
 speciální akrylátové lepidlo, čistý vzduch
 prodyšná, paropropustná: sd-hodnota < 10 m
 vhodná pro objektové lepení, bez plošného omezení
 odolná čištění: vhodná i pro čisticí rozprašované extrakty
 odolná změkčovadlům
 vhodná pro kolečkové židle, zvedací a vysokozdvižné vozíky*
 vhodná pro podlahové vytápění*
* nová krytina i podklad musí být rovněž vhodné pro toto zatížení

 pro nové PVC, CV podlahové krytiny
 na stávající keramické podlahy, teraso

Č. výrobku
37129

i

Ks/přepravní jednotka
1 role Sigan 3; 75 cm x 25 m
1 role Sigan3 páska; 5 cm x 25 m

UZIN
UTZ AG
Z-155.
20-138

ÖKOLINE
Karton/přepravní jednotka
1 karton

Přepr. jednotka/paleta
40 kartonů

Spotřeba
obsah stačí na 20 m2

Sigan 3 v praxi

1. Sigan 3 nalepíme v podélném
směru nebo ve směru pokládky stávajících parket nebo
laminátu

2. Rovnoměrně stáhneme ze
Sigan 3 ochranný papír

3. Nový koberec položíme bez
pnutí či zvlnění

4. Položený koberec dobře vyhladíme – je okamžitě pochozí
a zatížitelný
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Technologie lepení switchTec®
Celoplošné lepení podlahových krytin
Sigaway

vysoce výkonná samolepicí folie pro celoplošné lepení (na tkanině)
Rychlé lepení nových textilních podlahovin na textilní podklady

 rychlé a jednoduché zpracování
 podlahová krytina je okamžitě pochozí a plně

Vlastnosti:

 oboustranně lepící buničinná tkanina, z jedné

zatížitelná

strany opatřena ochranným papírem

 potřeba pásky SUPERtape 7900 a v případně

 speciální akrylátové lepidlo, čistý vzduch
 vhodná pro objektové lepení, bez plošného omezení
 odolná čištění, vhodná i pro čistící rozprašované

potřeby Contact 85

Použití:

extrakty

 pro textilní podlahoviny
 na textilní podlahoviny
Č. výrobku
35063

SUPERtape 7900

Ks/přepravní jednotka
1 role Sigaway; 100 cm x 25 m

 vhodná pro kolečkové židle*
 vhodná pro podlahové vytápění*

* nová krytina i podklad musí být rovněž vhodné pro toto zatížení

Karton/přep. jednotka
1 karton

Přepr. jednotka/paleta
40 kartonů

Spotřeba
obsah stačí
na 25 m2

kladečská páska odolná změkčovadlům
Páska na podlahové krytiny odolná změkčovadlům

 k zesílení okrajů a spojů podlahových krytin při použití Sigaway

Vlastnosti:

 mimořádná odolnost proti vysokým teplotám a

stárnutí

Č. výrobku
37203
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Ks/přepravní jednotka
Ks/přepravní jednotka
1 role SUPERpásek 7900; 5 cm x 25 m 12 ks

Přepr. jednotka/paleta
42

Technologie lepení switchTec®
Lepení soklových lišt a fabionů
speciální soklová lepicí páska
pro lišty DÖLLKEN s jádrem

Toptac 35

Sladěný systém
DÖLLKEN - UZIN








trvale pružná, drží jistě a trvale
čistě a rychle
bez rozpouštědel, čistý vzduch
trvale elastická
rovněž rychlá aplikace na beton a kov
jednodušeji pomocí přístroje Toptac

Použití:

 pro soklové lišty s jádrem DÖLLKEN S60, S100, C60, TS60, TS100
 na podklady hladké i strukturované do 1 mm

Vlastnosti:
speciální akrylátové lepidlo
trvale pružná, nevysychá
teplota zpracování od +15 oC
odolná teplotám od –40 oC do +140 oC (při montáži)
min. doba trvanlivosti v originálním balení 2 roky, při skladování
chránit před sluncem
 nesnímat ochranný papír z role před nalepením pásky na podklad






Č. výrobku
37204

i

Ks/přepravní jednotka
4 Role Toptac 35; 35 mm x 50 m

Karton/přepravní jednotka
4 karton

Přepr. jednotka/paleta
26,25

Toptac 35 v praxi

1. Zvedneme držák válce a aretujeme. Vložíme speciální papírovou podložku.

2. Vložíme pásku Toptac 35 a to podle toho, zda bude odvíjena
ve směru doprava, či doleva.

3. Přiložíme nanášecí strojek s páskou Toptac 35 na stěnu. Pro
lišty TS 100 a S 100 nalepíme ještě jeden pruh ručně nad
spodní pásku.

4. Odstraníme ochranný papír. Lištu přiložíme na pásku Toptac
35 a gumovým kladívkem dokonale přiklepeme.
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Technologie lepení switchTec®
Lepení soklových lišt a fabionů
Contact
ružná,
Trvale p rvale
at
ě
t
s
drží ji

vysoce výkonná lepicí páska pro kobercové soklové lišty
Bezpečné lepení obšitých kobercových soklových lišt







čistě & rychle
bez rozpouštědel, čistý vzduch
odpovídá TRGS 610
trvale elastická
snadné kladení pomocí přístroje Contact

Použití

 pro obšité textilní soklové lišty
 na podklady hladké i strukturované do 1,5 mm
Č. výrobku
37141
37142
37143
37144

Bullran 45

Ks/přepravní jednotka
6 rolí Contact 40; 40 mm x 50 m
4 role Contact 55; 55 mm x 50 m
3 role Contact 70; 70 mm x 50 m
3 role Contact 85; 85 mm x 50 m

Karton/přeprav. jednotka
4
4
4
4

Přepr. jednotka/paleta
30
30
30
30

Výška soklu
45 mm – 55 mm
60 mm – 70 mm
75 mm – 85 mm
90 mm – 110 mm

vysoce výkonná lepicí páska pro kobercové soklové lišty s hrubými zády
Jisté lepení obšívaných kobercových soklových lišt na drsné podklady

Vysoce výkonné lepidlo i pro vpichované koberce,
tkaná a plstěná záda






čistě a rychle
bez rozpouštědel, čistý vzduch
odpovídá TRGS 610
trvale elastická
snadná kladení pomocí přístroje Contact

Použití:

Č. výrobku
37145

Ks/přepravní jednotka
4 role Bullran 45; 45 mm x 25 m

Vlastnosti:
speciální akrylátové lepidlo
trvale pružná, nevysychá
teplota zpracování od +15 oC
odolná teplotám od –40 oC do +140 oC (při






montáži)

 min. doba trvanlivosti v originálním balení 2

roky, při skladování chránit před sluncem

 pro obšívané kobercové soklové lišty 50 – 60 mm
 na podklady hladké i strukturované do 3 mm

Contact 40

Vlastnosti:
speciální akrylátové lepidlo
trvale pružná, nevysychá
teplota zpracování od +15 oC
odolná teplotám od –40 oC do +140 oC (při montáži)
min. doba trvanlivosti v originálním balení 2
roky, při skladování chránit před sluncem
 nesnímat ochranný papír z role před nalepením
pásky na podklad






 nesnímat ochranný papír z role před nalepením

pásky na podklad

Karton/přepravní jednotka Přepr. jednotka/paleta
4
36

Výška soklu
50 – 60 mm

speciální soklová lepicí páska pro pásy
podlahových krytin v lištách DÖLLKEN s jádrem

Sladěný systém DÖLLKEN - UZIN

 trvale pružná, drží jistě a trvale
Vlastnosti:
 pro PVC/CV, linoleum a barevné pásky do lišty C60  speciální akrylátové lepidlo
 pro vpichované koberce, SDR, TR a plstěná záda
 trvale pružná, nevysychá
 teplota zpracování od +15 oC
tkané koberce do lišty TS60/100
 odolná teplotám od –40 oC do +140 oC (při montáži)
 min. doba trvanlivosti v originálním balení 2
Použití:
roky, při skladování chránit před sluncem
 pro soklové pásky z podlahových krytin
 do soklových lišt DÖLLKEN s jádrem
 nesnímat ochranný papír z role před nalepením
Č. výrobku
37141
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Ks/přepravní jednotka
6 rolí Contact 40; 40 mm x 50 m

pásky na podklad

Karton/přepravní jednotka Přepr. jednotka/paleta
4
30

Technologie lepení switchTec®
Lepení soklových lišt a fabionů
speciální soklová lepicí páska pro měkké soklové
lišty DÖLLKEN WL 50 life
Sladěný systém DÖLLKEN - UZIN






3 – 5 x rychlejší pokládka
lišty není nutno předem rozmotávat či přednatírat
trvale pružná, drží pevně a trvale
bez rozpouštědel, odpovídá TRGS 610

Použití:

 pro měkké soklové lišty DÖLLKEN WL 50 life
 na podklady hladké i rovnoměrně strukturované

do 1 mm

Č. výrobku
47437

Ks/přepravní jednotka
4 role Pomur 46; 46 mm x 50 m

Pomur 46

Vlastnosti:
speciální akrylátové lepidlo
trvale pružná, nevysychá
teplota zpracování od +15 oC
odolná teplotám od –40 oC do +140 oC (při montáži)







min. doba trvanlivosti v originálním balení 2
roky, při skladování chránit před sluncem
 nesnímat ochranný papír z role před nalepením
pásky na podklad

Karton/přeprav. jednotka Přepr. jednotka/paleta
4
15

aplikační strojek

Auftragsgerät Toptac

Vhodný pro rychlé a precizní nanesení pásky Toptac

 speciální přístroj pro soklovou lepicí pásku Toptac
 použitím přístroje je páska nanesena na zeď konstantní silou

Použití:

 na podklady hladké i strukturované do 1 mm
Č. výrobku
37146

Obsah balení
1 ks

Vlastnosti:
 stabilní přístroj pro přesné nanesení

Ks/přepravní jednotka
1 ks

Přepr. jednotka/paleta
56

aplikační strojek

Auftragsgerät Contact / Bullran

Vhodný pro rychlé nanesení pásky Contact a Bullran na obšívanou kobercovou soklovou lištu

 použitím přístroje jsou pásky Contact a Bullran fixovány do struktury zad koberce konstantní lepicí

silou

Použití:

 na kobercová záda
Č. výrobku
37147

Obsah balení
1 ks

Vlastnosti:
 výrobek z hliníku, povrchová úprava práškovou barvou
Ks/přepravní jednotka
1 ks

Přepr. jednotka/paleta
32

Hmotnost
7,5 kg

Gummihammer

gumové kladívko

Praktické gumové kladívko pro poklepávání soklových lišt

 poklepáním vyvoláme potřebnou lepící sílu pro přilepení soklových lišt
 nezanechává tmavé šmouhy na soklových lištách s jádrem

Použití:

 na poklepání soklových lišt
Č. výrobku
47450

Obsah balení
1 ks

Vlastnosti:
 stabilní provedení (profi-kvalita)
 bílá hlavice

Ks/přepravní jednotka
25 ks

Přepr. jednotka/paleta
50
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Technologie lepení switchTec®
Lepení soklových lišt a fabionů
Goman 50

speciální soklová lepicí páska pro kaučukové soklové lišty nora®
Sladěný systém nora - UZIN

odpadá kontaktní způsob lepení
čistý vzduch
odpovídá TRGS 610
lišty není nutno předem rozmotávat či přednatírat
 3 –5 x rychlejší pokládka





Použití:

Goman 90

Ks/přepravní jednotka
4 role Goman 50; 50 mm x 50 m

Sladěný systém nora - UZIN

 nesnímat ochranný papír z role před nalepením

pásky na podklad

Karton/přepravní jednotka Přepr. jednotka/paleta
4
15

speciální soklová lepicí páska pro systémy
kaučukových fabionů nora®

odpadá kontaktní způsob lepení
čistý vzduch
odpovídá TRGS 610
lišty není nutno předem rozmotávat či přednatírat
 3 –5 x rychlejší pokládka





Použití:

 pro systémy kaučukových fabionů nora®
 na podklady hladké i strukturované do 1 mm
Č. výrobku
37202

Remur

(při instalaci)

 min. doba trvanlivosti v originálním balení 2

roky, při skladování chránit před sluncem

 pro kaučukové soklové lišty nora®
 na podklady hladké i strukturované do 1 mm
Č. výrobku
37201

Vlastnosti:
speciální akrylátové lepidlo
trvale pružná, nevysychá
teplota zpracování od +15 oC
odolná teplotám od –40 oC do +140 oC






Ks/přepravní jednotka
2 role Goman 90; 90 mm x 50 m

Vlastnosti:
speciální akrylátové lepidlo
trvale pružná, nevysychá
teplota zpracování od +15 oC
odolná teplotám od –40 oC do +140 oC (při
instalaci)
 min. doba trvanlivosti v originálním balení 2
roky, při skladování chránit před sluncem
 nesnímat ochranný papír z role před nalepením
pásky na podklad





Karton/přepravní jednotka Přepr. jednotka/paleta
4
15

speciální soklová páska pro měkké soklové lišty z PVC
Rozměrově stabilní lepení měkkých soklových lišt z PVC

 pro měkké soklové lišty z PVC, CV-fabionové systémy
 na hladké podklady

Použití:
 speciální lepicí systémy s příměsi kovu
 rozměrově stabilní lepení měkkých soklových
lišt z PVC, stejně jako PVC a CV fabionových
systémů
 pouze v interiéru
Č. výrobku
69995
69996
69997
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Ks/přepravní jednotka
4 role Remur 45; 45 mm x 50 m
4 role Remur 55; 55 mm x 50 m
2 role Remur 95; 95 mm x 50 m

Vlastnosti:

 rozměrová stabilizace
 odpadá používání lepidel s obsahem





rozpouštědel
žádné natírání lepidla
3 – 5 x rychlejší
nekřehne ani nevysychá
bez obsahu rozpouštědel / odpovídá TRGS 610

Karton/přepravní jednotka
4
4
4

Přepr. jednotka/paleta
15 (=240 rolí)
15 (=240 rolí)
15 (=120 rolí)

Technologie lepení switchTec®
Lepení podlahových krytin na schody
speciální suchý systém
lepení na schody

Steptec

Jisté lepení podlahovin
na schody a podesty








bez omezení provozu na schodech
odpadá kontaktní způsob lepení
čistý vzduch
odpovídá TRGS 610
lišty není nutno předem rozmotávat či přednatírat
3 –5 x rychlejší pokládka

Použití:
Vhodné podlahoviny:

 textilní
 elastické (pouze v pásech)

Vhodné schody:
Bloková schodiště se strukturou do max. výšky 1 mm
 beton
 potěr
 umělý kámen, teraso
 dřevo
 kov (povrchově neupravený)
 stěrkovací hmota
Vlastnosti:
speciální akrylátové lepidlo
trvale pružná, nevysychá
teplota zpracování od +15 oC
odolná teplotám od –40 oC do +140 oC (při instalaci)
min. doba trvanlivosti v originálním balení 2 roky, při skladování
chránit před sluncem
 odolný změkčovadlům






Č. výrobku
59818
59814

i

Ks/přepravní jednotka
220 mm x 25 m
150 mm x 25 m

Karton/přepravní jednotka
1 ks
1 ks

Přepr. jednotka/paleta
140 ks
210 ks

Steptec v praxi

1. Steptec celoplošně položíme
na schodištní stupeň a podestu a dobře vyhladíme

2. Stáhneme ochranný papír

3. Položíme podlahovinu a celoplošně vyhladíme

4. Schody zůstávají i během
renovace pochozí
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Technologie lepení switchTec®
Lepení podlahových krytin na schody
Goman 240

speciální soklová lepicí páska pro schodišťové systémy nora®
Sladěný systém nora - UZIN








bez omezení provozu na schodech
odpadá kontaktní způsob lepení
čistý vzduch
odpovídá TRGS 610
lišty není nutno předem rozmotávat či přednatírat
3 –5 x rychlejší pokládka

Použití:

 pro schodišťové systémy nora®
 na podklady hladké i strukturované do 1 mm
Č. výrobku
37200
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Ks/přepravní jednotka
1 role Goman 240; 240 mm x 50 m

Vlastnosti:
speciální akrylátové lepidlo
trvale pružná, nevysychá
teplota zpracování od +15 oC
odolná teplotám od –40 oC do +140 oC (při
instalaci)
 min. doba trvanlivosti v originálním balení 2
roky, při skladování chránit před sluncem
 nesnímat ochranný papír z role před nalepením
pásky na podklad





Karton/přeprav. jednotka Přepr. jednotka/paleta
4
30

Lepidla

Příprava podkladu

Pokládka dřevěných podlah

V tomto katalogu uvedené stručné charakteristiky nemohou pochopitelně podat podrobné informace o výrobku, a proto ke
každému produktu je k dispozici podrobný technický list, jehož informace a postupy je třeba bezpodmínečně dodržovat.

Kompletní program parketových laků, olejů a ošetřovacích prostředků najdete v katalogu PALLMANN. Zašleme na vyžádání.

63

Lepení parket

Disperzní lepidla a penetrace
UZIN MK 61

disperzní parketové lepidlo

 smykově pevné disperzní lepidlo podle DIN 281 pro parkety necitlivé na bobtnání
 na rovné, savé cementové a vytápěné cementové potěry, pro parkety vhodné vystěrkované podklady,

rovněž na dřevotřískové desky V 100 a laťovky
Použití:
 na mozaikové parkety
 na vysoce hraněné lamely 16 - 22 mm
Č. výrobku
49437

UZIN MK 80 S NEU

Vel. balení
20 kg

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 dobře roztíratelné
 malá spotřeba
 dobrá stabilita hřebínku
 snadno zpracovatelné

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/zubování
Ca. 800 - 1000 g/m2

Barva
sv. béžová

disperzní parketové lepidlo

Jisté lepení parket s nízkou citlivostí na bobtnání

Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro parkety s nízkou citlivostí na bobtnání
 na rovné, savé podklady v obytných prostorech a objektech, aktuálně moderní požadované zpracování
bez přítomnosti rozpouštědel
Vlastnosti:
Použití:
 pro mozaikové parkety 8 mm, pro všechny typy
 velmi dobře roztíratelné
pokládky
 dlouhá doba pro možnost kladení, s následným rychlým přitahováním
 pro vlysy 19 - 22 mm
 pro vysoce hraněné lamely 16 - 22 mm
 tvrdě plasticky tvárné
 pro dvouvrstvé parkety do max. 70 x 500 mm
 vysoká pevnost ve střihu
 na savé podklady, dřevotřískové desky V 100
 do interiéru
 na vystěrkované podklady UZIN NC 174 NEU
 GISCODE D 1/ bez rozpouštědel
 s všeobecným stavebně technickým zkušebním certifikátem

UZIN
UTZ AG
Z-155.
10-29

UZIN MK 40

Č. výrobku
11671

Vel. balení
18 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba
800 – 1200 g/m2

Barva
béžová

lepidlo pro dřevěnou dlažbu

Plastické lepení dřevěné dlažby

Bezrozpouštědlové disperzní lepidlo pro měkce plastické lepení dřevěné dlažby
 lepení dřevených kostek GE podle DIN 68702 od tloušťky dlažby 30 mm
 dlouhodobý efekt, možnost opětovného lepení umožňuje pojíždění těžkých vozidel a vysokozdvižných vozíků
Použití:
Vlastnosti:
 pro dřevěnou dlažbu v blocích
 velmi dobře roztíratelné
 pro jednotlivé dřevěné kostky
 vysoký a dlouhodobý efekt opětovného přilepení
 na normalizované podklady pro dřevěnou dlažbu
 vysoká odolnost proti stárnutí a teplu
 na vystěrkované podklady UZIN NC 174
 možnost opětovného usazení uvolněných
kostek do lepidlového lože (na čistý podklad)
 do interiéru
 GISCODE D 1/bez rozpouštědel

Č. výrobku
14160

UZIN PE 380 NEU

Vel. balení
15 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/zubování
Ca. 800 g/m2 / B11

Barva
sv. béžová

disperzní penetrace pro parkety

K použití připravená a rychleschnoucí penetrace

Rychleschnoucí disperzní základovací hmota na savé podklady před lepením parket především disperzními lepidly
 nahrazuje penetrování ředěnými lepidly, rychlé a pohodlné nanášení válečkem
Vlastnosti:
Použití:
 na kalcium sulfátové a cementové potěry
 velmi rychlá doba schnutí
 na suché potěry
 řídce tekutá, velmi dobře pronikající
 na teplovodní podlahové vytápění
 malá spotřeba
 jako základování pro UZIN stabilní stěrkovací hmoty
 zvyšuje pevnost ve střihu
a UZIN samorozlévací stěrkovací hmoty pod parkety  do interiéru
 GISCODE D 1/bez rozpouštědel
ÖKOLINE
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Č. výrobku
21435
21434

Vel. balení
10 kg kanystr
5 kg kanystr

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
60
90

Spotřeba
100 – 200 g/m2

Barva
růžová

Lepení parket
Lepidla na bázi reaktivních pryskyřic
UZIN MK 200

1-K STP parketové lepidlo
Univerzální parketové lepidlo
pro technicky perfektní lepení

Tvrdě elastické parketové lepidlo, bez obsahu rozpouštědel a vody
 velmi snadno zpracovatelné díky velmi snadnému nanášení

a delší době pro kladení

 tvrdě elastické, rychle přitahující hřebínek, omezuje tvarování dře-

va a poskytuje perfektní optiku plochy

Použití:
pro vlysy, mozaikové a vícevrstvé parkety
pro vysoce hraněné lamely 16-22 mm
pro masivní palubky
pro exotické dřeviny s pero/drážka
na podklady s dostatečnou pevností
na dřevotřískové a OSB desky
na izolační podložky UZIN vhodné pro parkety









Vlastnosti:
tvrdě elastický lepidlový hřebínek
dlouhá otevřená doba, ca 30-40 min.
rychle přitahuje parketu, rychle váže
velmi dobře se nanáší
možnost broušení již po ca. 24 hod.
zbytky lepidla jsou z parket snadno odstranitelné
bez obsahu vody
GISCODE RS 10/bez rozpouštědel
s všeobecným stavebně technickým zkušebním certifikátem










Č. výrobku
Vel. balení
Přepr. jednotka/karton
60806
16 kg vědro
–
61584
8 kg salám (pro aplikaci ATD 100) 2 x 8 kg
Pro lepení masivních palubek vyžádejte odborné poradenství

i

Přepr. jednotka/paleta
33
30

UZIN
Utz AG
Z-155.
10-32

Spotřeba/zubování
ca. 800 – 1200 g/m2/B11
ca o 10-20% nižší než s B11

Barva
béžová

UZIN MK 200 v praxi

Parketové lepidlo UZIN MK 200 je představitelem nové progresivní technologie lepení, která se ve zkratce nazývá STP a spojuje v sobě ideálním způsobem přednosti 1-K PUR lepidel a lepidel silanových. Dokonalý, tvrdě elastický lepidlový hřebínek snižuje riziko deformace dřeva
na minimum. Výsledkem jsou technicky perfektně položené plochy s dokonalým rovnoměrným vzhledem. Případné zbytky lepidla jsou velmi snadno odstranitelné z povrchu parket
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Lepení parket
Lepidla na bázi reaktivních pryskyřic
UZIN MK 95

1-K PUR parketové lepidlo
Tvrdě elastické a jisté lepení parket

Tvrdě elastické parketové lepidlo bez rozpouštědel a bez vody

 parkety jsou po 24 hod. brousitelné, rychlé vytvrzení a vázání, šetří čas plynulým

dokončováním prací

Použití:

 pro vlysy, mozaikové a vícevrstvé parkety
 pro vysoce hraněné lamely 16 – 12 mm, masivní

prkna

 na podklady s dostatečnou pevností
 na izolační podložky UZIN vhodné pod parkety

UZIN
UTZ AG
Z-155.
10-34

UZIN MK 92 S

Art.-Nr.
44111

Vel. balení
16 kg vědro

Přeprav. jedn./karton
–

Vlastnosti:
 zbytky lepidla na povrchu mohou být odstraněny
 nezpůsobuje bobtnání dřeva
 rychle přitáhne parketu, při dostatečné době
kladení
 tvrdě elastický lepidlový hřebínek
 do interiéru
 GISCODE RU 1/bez rozpouštědel
 s všeobecným stavebně technickým zkušebním certifikátem
Přeprav. jedn./paleta
33

Spotřeba/zubování
ca. 1000 g/m2 /B11

Barva
béžová

2-K PUR parketové lepidlo
Rychlé lepení parket bez jejich bobtnání

Bezrozpouštědlové a bezvodé 2-K polyuretanové lepidlo na parkety
 pro všechny druhy parket a pro laminát, je univerzálně použitelné

Použití:
pro všechny druhy dřeva a parket
na všechny podklady s dostatečnou pevností
na dřevotřískové desky V 100
na izolační podložky UZIN vhodné pod parkety






UZIN
UTZ AG
Z-155.
10-30
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Art.-Nr.
59640
59512
59532

Vel. balení
A+B 10 kg vědro/ lahev
A / B 6 kg kombinádoba
A / B 2,5 kg kombinádoba

Přeprav. jedn./karton
–
–
–

Vlastnosti:
 velmi dobře plnící
 bez smrštění i větších tloušťkách
 velmi rychle váže
 elasticky tvárné
 do interiéru
 GISCODE RU 1/bez rozpouštědel
 s všeobecným stavebně technickým zkušebním certifikátem

Přeprav. jedn./paleta
33
60
108

Spotřeba/zubování
Barva
1000 – 1200 g/m2 / B11 béžová

Lepení parket
Lepidla na bázi reaktivních pryskyřic
UZIN MK 92 S dunkel

2-K PUR parketové lepidlo
Rychlé lepení parket bez jejich bobtnání

Bezrozpouštědlové a bezvodé 2-K polyuretanové lepidlo pro tmavá parketová a exotická dřeva
 přináší optické výhody sjednocením barvy lepidla ve spáře a barvy parketového dřeva
 bez bílé linky lepidla ve spáře po broušení

Použití:
pro všechny druhy dřeva a parket
na všechny druhy podkladů s dostatečnou pevností
na dřevotřískové desky V 100
na izolační podložky UZIN vhodné pod parkety






Č. výrobku
59504

Vel. balení
A + B 8,54 kg
vědro/lahev

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 velmi dobře plnící
 bez smrštění i ve větších tloušťkách
 velmi rychle váže
 elasticky tvárné
 do interiéru
 GISCODE RU 1/bez rozpouštědel
 s všeobecným stavebně technickým zkušebním certifikátem

Přepr. jednotka/paleta
33

Spotřeba/zubování
1000 – 1200 g/m2 /
B 11

Barva
tmavěhnědá

UZIN
UTZ AG
Z-155.
10-30

Lepidlo na bázi syntetických pryskyřic
UZIN MK 73

Parketové lepidlo na bázi syntetické pryskyřice
Hospodárné lepení parket

Rozpouštědlové lepidlo na bázi syntetické pryskyřice dle DIN 281 pro parkety
 široké možnosti použití

Použití:
pro vlysy, mozaikové a vícevrstvé parkety
pro vysoce hraněné lamely (průmyslová mozaika)
na podklady s dostatečnou pevností
na dřevotřískové desky V 100

Vlastnosti:
 dobře vyplňující
 tvrdě plasticky tvárné
 vysoká pevnost ve střihu
 pro vnitřní prostředí
 GISCODE S 3/vysoký obsah rozpouštědel






Výroba a použití produktů na bázi rozpouštědel budou postupně omezovány v souladu s platnými právními předpisy.

Č. výrobku
2227
10242

Vel. balení
25 kg
17

Přepr. jednotka/karton
–
–

Přepr. jednotka/paleta
22
30

Spotřeba/zubování
ca 1000 g/m2 /B 11

Barva
světlebéžová

Penetrace na bázi syntetických pryskyřic
UZIN PE 317

syntetická penetrace
Penetrování kritických podkladů

Rychle schnoucí rozpouštědlová penetrace pro savé, minerální podklady
 nahrazuje penetraci ze zředěného rozpouštědlového lepidla

Použití

 pro rozpouštědlová parketová lepidla na bázi synte-

tických pryskyřic

 pro minerální stěrkové hmoty
 na kalciumsulfátové a cementové potěry
 na hořečnaté a xylolitové potěry

Vlastnosti
 velmi dobrá schopnost proniknutí
 chrání podklady citlivé na vlhkost
 velmi rychle schne
 vysoká přídržná pevnost
 pro vnitřní prostředí
 GISCODE S 1/ vysoký obsah rozpouštědel

Výroba a použití produktů na bázi rozpouštědel budou postupně omezovány v souladu s platnými právními předpisy.

Č. výrobku
16207

Vel. balení
9 kg kanystr

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
50

Spotřeba/zubování
100-200 g/m2

Barva
červená
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Lepení parket
Penetrace na bázi reaktivních pryskyřic
UZIN PE 414 Turbo

1-K PUR rychlá penetrace
Rychlé a jisté základování

í

chnouc

rychles

Jednosložková reaktivní pryskyřice pro základování při pokládce
parket a podlahových krytin
 připravená k použití, rychlá, vydatná a spolehlivě použitelná

Použití:
pro penetrování pod reaktivní pryskyřice, parketová lepidla
na cementové nebo kalcium sulfátové potěry, beton atd.
na staré podklady, např. se zbytky pevně přídržných zbytku lepidel
k uzavírání zbytkové vlhkosti vodě odolných podkladu do 3 % CM
s příměsí křemičitého písku UZIN Perlsand 0.8 pro stěrkovací práce







Vlastnosti:
velmi rychle vytvrzuje
řídké konzistence
velmi dobré vlastnosti pronikání
pachově neutrální
do interiéru
GISCODE RU 1/bez rozpouštědel








Č. výrobku
41364
41365

i

Vel. balení
12 kg kanystr
6 kg kanystr

Přepr. jednotka/karton
–
–

Spotřeba
80-150 g/m2 / vrstva

Barva
hnědá

UZIN PE 414 Turbo v praxi

UZIN nylonovo-plyšovým válečkem naneseme rovnoměrnou
a uzavřenou vrstvu

68

Přepr. jednotka/paleta
60
60

V kombinaci UZIN PE 414 Turbo a reaktivních parketových lepidel
UZIN dosáhneme maximální jistoty při pokládce parket

Lepení parket
Speciální lepidla
UZIN MK 33

studený klih k lepení spár
Disperzní studený klih (D3) pro lepení na pero drážku
 velmi rychle a transparentně schne

Použití:

Vlastnosti:
 univerzální použití
 vysoká konečná pevnost, dobrá odolnost
vodě
 do interiéru

 pro vícevrstvé parkety, laminátové podlahy
 pro dřevotřískové desky

Č. výrobku
6989

Vel. balení
810 g lahev

Přepr. jednotka/karton
12

Přepr. jednotka/paleta
36 kartonů

Spotřeba
–

Barva
bílá

UZIN MK 37

injektážní lepidlo
Sanace dutých míst pod parketami

Rozpouštědlové a bezvodé, řídce tekoucí 1-K polyuretanové (PUR) lepidlo k fixaci volně ležících parketových lepidel
 odstraňuje dutá místa u položených parket, zamezuje možným reklamacím

Použití:
pro všechny typy podkladů, parket a lepidel
odstraňuje volné spojení a dutá místa
pro pevné uložení samostatných parketových prvků
bodově připojuje plovoucím způsobem položené
podlahy






Č. výrobku
13663

Vel. balení
250 g lahev

Přepr. jednotka/karton
2

Vlastnosti:
 jednokomponentní a připravené k použití
 řídce tekuté, a proto se snadno vstřikuje
 dobrá schopnost pronikání a přilnutí
 vyplňuje dutá místa, elasticky tvárné
 do interiéru
 GISCODE RU 1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
–

Spotřeba
–

Barva
žlutavátransparentní

UZIN ATD 100

aplikátor parketového lepidla
úsporný, ergonomický a efektivní

Aplikátor UZIN ATD 100 je speciálně určen pro aplikaci parketového lepidla UZIN MK 200, (MK 150).
Ergonomický tvar zaručuje rychlou pokládku parket při úspoře lepidla.

 UZIN MK 200 (salámové balení 2 x 8 kg, průměr 100 mm)

Použití:
 vícevrstvé parkety/ hotové parkety (tzv. Fertigparket)
 vlysy
 masivní palubky
 exotické dřeviny s pero/drážka

Č. výrobku
61584

Vlastnosti:
 úsporný, minimalizuje spotřebu lepidla
 ergonomický, pohodlné zpracování ve stoje
 efektivní, ideální hřebínek lepidla

Obsah balení
1 x UZIN ATD 100, 4 x ATD tryska, 1 x transportní box. 1 x nabíječka, 2 x aku-baterie, 1 x silikonový sprej,
1 x Alu-lepicí páska, 3 x zubová stěrka (1 x B11, 1 x na palubky, 1 x B3)
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Příprava podkladu
Stěrkovací hmota pod parkety
UZIN NC 174 NEU

stěrkovací hmota pod parkety

Pro stěrkování před pokládkou parket

Samorozlévací, vysoce pevná cementová stěrkovací hmota pod parketové a laminátové podlahy, pro
tloušťky vrstvy od 1,5 – 20 mm
 nízké pnutí, dobře savá, jistá a systémová stěrkovací hmota pro parketářské práce

Použití:

 k hlazení, nivelování a vyplňování podkladů před par-

ketářskými pracemi

 na cementové, kalcium sulfátové potěry a na potěry

z litého asfaltu

 na beton

C 35

Č. výrobku
36201

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 velmi dobrý rozliv díky Level Plus Effect
 pro tloušťky vrstvy 1,5 - 20 mm
 velmi hladký povrch
 dobrá savost
 vysoká pevnost v tahu a střihu
 do interiéru
 GISCODE ZP 1/nízký obsah chromanu podle
RL 2003/53/EG

Přepr. jednotka/paleta
42

DIN EN 13 813

F7

Spotřeba/tloušťka vrstvy Barva
2,4 kg /m2
1,5 mm šedá
3,2 kg /m2
2 mm
16,0 kg /m2
10 mm

Izolační a kladečské podložky
UZIN Multimoll Vlies

oddělující podložka

Lepení parket na kritické podklady

Vlepená do systému, pnutí odstraňující rohož z vláken pro lepené parkety a laminátové podlahy

 připojuje a zároveň odděluje parkety na kritických podkladech, řeší problémy při sanacích
 umožňuje lepení parket na nových, pro lepení parket málo vhodných potěrech, zabudovaná jistota

Použití:

 pro masivní a vícevrstvé parkety, laminátové podlahy
 na dřevotřískové desky, suché potěry, potěry z litého

asfaltu

 na staré podklady s pevně přídržnými zbytky lepidel

a stěrkovacích hmot

 na teplovodní podlahové vytápění
Č. výrobku
10191
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Délka/šířka
75 x 1 m

Přepr. jednotka/role
75 m2

Vlastnosti:
 lehce se řeže a pokládá
 dodatečná stavební výška pouze 1,5 – 2 mm
 odbourává napětí ve smyku a v tahu
 spojuje a odděluje zároveň
 vnáší jistotu ne renovované podklady
 do interiéru

Přepr. jednotka/paleta
8

Tloušťka
ca. 1 mm

Barva
krémověbílá

Příprava podkladu
Izolační a kladečské podložky
izolační a oddělující deska
Zvukově izolační a oddělující deska pod parkety

UZIN Multimoll Softsonic 3 mm

Izolační podložka proti kročejovému hluku a zároveň oddělující podložka s nízkou stavební výškou pro
lepené parkety
 minimální stavební výška, ideální pro sanace
 odděluje, izoluje kročejový hluk a zvukově izoluje prostor = 3 funkce v 1
 zvyšuje pochozí a obytný komfort
Použití:
Vlastnosti:
 pro lepené parkety
 malá stavební výška, ca. 5 mm včetně lepidla
 na popraskaných potěrech
 lehce se řeže nožem
 na starých keramických dlažbách i z přírodního
 velký útlum kročejového hluku, až 18 dB
kamene
 překlene jemné trhliny v podkladu
 na teplovodní podlahové vytápění
 do interiéru
 v bytové a komerční výstavbě
Č. výrobku
41391

Rozměry
75 x 50 cm

Přepr. jednotka/karton
6 m2 = 16 desek

Přepr. jednotka/paleta
30 kartonů = 180 m2

oddělující a izolační desky
Renovační desky pro problematické podklady

Tloušťka
3 mm

Barva
bílý melír

UZIN Multimoll Top 4, Top 9 und Top 15

Podložka přenášející pnutí, pod lepené parkety a laminátové podlahy

 malá stavební výška, vhodná při renovacích, odděluje, odstraňuje pnutí

Použití:

 pro všechny druhy parket
 pro textilní a elastické podlahoviny*
 pro smíšené podklady a pro podklady náchylné na

popraskání

*vyžádejte si technické poradenství

Č. výr. Top 4
9343
11436
Č. výr. Top 9
9339
9395
Č. výr. Top 15
9342

Rozměry
100 x 60 cm
Rozměry
100 x 60 cm
Rozměry
100 x 60 cm

Přepr. jednotka/karton
9 m2 = 15 desek
–
Přepr. jednotka/karton
6 m2 = 10 desek
–
Přepr. jednotka/karton
3 m2 = 5 desek

Vlastnosti:
 stavební výška při nalepení:
Top 4 = 6 – 7 mm
Top 9 = 11 – 13 mm
Top 15 = 17 – 18 mm
 odbourává pnutí
 odděluje, odbourává smykové síly v parketách
 zvyšuje pochozí a obytný komfort
 do interiéru

Přepr. jednotka/paleta
10 kartonů = 90 m2
250 desek = 150 m2
Přepr. jednotka/paleta
10 kartonů = 60 m2
100 desek = 60 m2
Přepr. jednotka/paleta
10 kartonů = 30 m2

Tloušťka
4 mm
Tloušťka
9 mm

Barva
bílýmelír

Tloušťka
15 mm
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Povrchové nátěry

Povrchová úprava

V tomto katalogu uvedené stručné charakteristiky nemohou pochopitelně podat podrobné informace o výrobku, a proto ke
každému produktu je k dispozici podrobný technický list, jehož informace a postupy je třeba bezpodmínečně dodržovat
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Kompletní program litých, průmyslových a designových podlah najdete v katalogu ARTURO. Zašleme na vyžádání.

Povrchová úprava
Povrchové nátěry užitkových podlah
UZIN EP 12

2-K epoxidová plnící penetrace
Plnění nebo stěrkování hrubých podkladů

Epoxidové tenké penetrování jako základ a vyrovnání na minerální podklady v interiéru

 umožňuje rychlou přípravu hrubých, tryskaných nebo frézovaných podkladů
 zabraňuje vystupování vzduchových bublin z podkladu, poskytuje nejvyšší kvalitu povrchu pro násle-

dující vrchní nátěry

Použití:

 k plnění nebo stěrkování před provedením vrchních

nátěrů a povlakováním

 použitelné rovněž k vyplňování pórů a jako epoxido-

vá stěrkovací hmota

Č. výrobku
33333

Vel. balení
A / B 10 kg vědro

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 pro velké namáhání
 plnící konzistence
 do interiéru
 GISCODE RE 1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
30

Spotřeba
500 – 2300 g/m2

Barva
sv. šedá

UZIN EP 23

podlahový nátěr
Nátěr suchých podkladů

2-K vrchní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice na minerální podklady v interiéru

 poskytuje nevzhledným nebo prašným, novým a starým podlahám opticky odpovídající, odolný

a snadno udržovatelný povrch

Použití:
 na velmi hladkých podkladech možno nastavit protikluznost posypem křemičitým pískem
 ve skladových a sklepních prostorech, garážích atd.
 jako barevná, bezešvá, odolná užitková vrstva
Č. výrobku
33210
33211

Standardní barva
7038 achatšedá
7023 betonšedá

Vel. balení
A / B 8 kg vědro

Vlastnosti:
 pro velké namáhání, snadné ošetřování
 bez vody a rozpouštědel
 do interiéru
 GISCODE RE 1/bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
60

Spotřeba
250 – 300 g/m2 / vrstva
na hladkých podkladech

UZIN EP 23 AS

podlahový nátěr
Protikluzný nátěr podkladů

2-K vrchní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s integrovanou protikluznou vlastností na minerální
podklady v interiéru
 poskytuje nevzhledným nebo prašným, novým a starým podlahám opticky odpovídající, drsný
a velmi odolný povrch
Použití:
Vlastnosti:
 pro zhotovení lehce drsných, protikluzných povrchů,
 pro velké namáhání, snadné ošetřování
protikluz třídy 10 podle DIN 51 13
 drsný a homogenní povrch
 ve skladových a sklepních prostorech, garážích atd.
 do interiéru
 jako barevná, bezešvá, odolná užitková vrstva
 GISCODE RE 1/bez rozpouštědel
Č. výrobku
33260
33261

Standardní barva
7038 achatově šedá
7023 betonš edá

Vel. balení
A / B 8 kg vědro

RAL 7038

achatově šedá

Přepr. jednotka/paleta
60

Spotřeba
200 – 250 g/m2 / vrstva
na hladkých podkladech

RAL 7023
beton šedá

Standardní
barva
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Příslušenství
Nářadí
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V tomto katalogu uvedené stručné charakteristiky nemohou pochopitelně podat podrobné informace o výrobku, a proto ke každému
produktu je k dispozici podrobný technický list, jehož informace a postupy je třeba bezpodmínečně dodržovat.
Kompletní program podlahářského nářadí a podlahářských strojů najdete v katalogu WOLFF. Zašleme na vyžádání.
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Wellenverbinder

vlnité potěrové sponky
Potěrové sponky z ušlechtilé oceli k silovému uzavření trhlin a spár v potěru
 ideální k armování potěrových spár

Použití:

Vlastnosti:
 nerezavějící, 6 x 70 mm
 vlnitý tvar pro ideální upevnění

 k použití při zalévání spár a trhlin k tomu určenou

pryskyřicí

 ke spojování jednotlivých polí potěru
Č. výrobku
13878

Vel. balení
100 ks

Přepr. jednotka/sáček
100

Přepr. jednotka/paleta
–

Spotřeba
ca. 3 – 5 ks na BM spár

Barva
–

UZIN Randdämmstreifen B

renovační okrajový dilatační pásek
Samolepicí PE-okrajový pásek s patkou. Tloušťka 5 mm, výška 50 mm

 Se samolepicí patkou a integrovaným rounem na rubu, které pásek pružně tlačí na zeď, je zajištěno

čisté provedení bez nepříjemných zbytků lepidla.

Použití:
 pro mechanické oddělení podlahy a stěny před
stěrkováním nebo aplikací tenkých potěrů

Č. výrobku
60378

váleček
20 bm

Přepr. jednotka/karton
5

Vlastnosti:
 bezpečně zamezuje zvukovému přemostění
 perfektní využití při práci s vyrovnávacími
hmotami a tenkými potěry
 vysoká lepivá síla
 výška 50 mm, tloušťka 5 mm
Přepr. jednotka/paleta
–

Spotřeba
–

Barva
sv. modrá

UZIN Randdämmstreifen

okrajová dilatační páska
Samolepící PE okrajové dilatační pásky v tloušťce 5 mm a šířce 50 mm

 drží dokonce na lehce prašných podkladech, rychlým připevněním šetří čas

Použití:

 pro mechanické oddělení mezi podlahou a zdí před

provedením stěrkování nebo tenkých potěrů

Č. výrobku
10122

váleček
25 bm

Přepr. jednotka/sáček
10

Vlastnosti:
 vysoká lepivé síla
 šířka 50 mm, tloušťka 5 mm

Přepr. jednotka/paleta
8 balení

Spotřeba
–

Barva
bílá

UZIN Levelpinznačení výšky stěrkovacích hmot a potěrů

UZIN Levelpin

Samolepicí značení výšky pro stěrkovací hmoty a potěry
 drží i na lehce prašných podkladech

Použití:

 pro exaktní měření výšky stěrkovacích hmot a potěrů

až do tloušťky vrstvy 100 mm

Č. výrobku
61834

Vel. balení
21 ks

Přepr. jednotka/karton
5 x 21 ks

Vlastnosti:
 vysoká lepivá síla
 max. výška měření 100 mm

Přepr. jednotka/paleta
–

Spotřeba
–

Barva
neon. zelená
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UZIN Armierungsfaser

skelná armovací vlákna

Skelná vlákna odolná alkáliím ke zvýšení pevnosti struktury samorozlévacích stěrkovacích hmot
 zvyšuje spolehlivost na technicky a kladečsky nejistých podkladech

Použití:

Vlastnosti:
 snadno vmíchatelné
 do interiéru

 pro labilní renovované podklady
 zabraňuje tvoření trhlin na labilních podkladech
Č. výrobku
11725

Vel. balení
0,25 kg sáček

Přepr. jednotka/karton
5

Přepr. jednotka/paleta
–

UZIN Armierungsgewebe

Spotřeba
1 sáček = 250 g
je 25 kg pytel

Barva
bílá

sklotextilní armovací tkanina
Tkanina k zesílení a rozložení zatížení na slabých podkladech při stěrkování

 působí jako armovací, zatížení roznášející vrstva, slouží jako řešení problému

Použití:

 ke stabilizování stěrkovacích hmot UZIN
 na tvárných podkladech s nedostatečnou pevností v tlaku
Č. výrobku
9181

Vel. balení
50 x 1 m

Přepr. jednotka/karton
50 m˛

Vlastnosti:
 působí jako roznášející vrstva
 do interiéru

Přepr. jednotka/paleta
30 rolí

Spotřeba
–

UZIN Clean-Box

Barva
bílá

čisticí utěrky
Vysoce účinné čisticí utěrky k odstranění znečištění lepidlem na užitkových podlahovinách, rukou a
nářadí
Použití:
 odstraňuje čerstvé a pevné znečištění 1-K PUR, STP a
MSP lepidly
 odstraňuje čerstvé až lehce zaschnuté znečištění 2 K
PUR a epoxidovými lepidly atd.
Č. výrobku
38465

Vel. balení
kbelík 72 utěrek

Přepr. jednotka/karton
6 kbelíků

UZIN Kupferleitband

Vlastnosti:
 rychle schnoucí beze zbytků
 všestranně použitelné
 mimořádně šetrné k pokožce
 úsporné ve spotřebě
Skladovatelnost
min. 24 měsíců

Barva
zelená

samolepící měděný vodivý pásek
Jednostranně samolepící měděný pásek pro vodivé podlahové konstrukce
 samolepící, proto se snadno nalepuje

Použití:

 pro všechny druhy vodivých kladení
Č. výrobku
10141
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Vel. balení
40 bm sáček
2 role á 20 bm

Přepr. jednotka/karton
1

Vlastnosti:
 šířka 10 mm, tloušťka 0,035 mm
Přepr. jednotka/paleta
–

Spotřeba
–

Barva
bílá
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UZIN Strecksand 2.5

křemičitý písek
Žárem sušený křemičitý písek zrno 1,0 – 2,5 mm jako dodatečné plnivo cementových stěrkovacích hmot
 redukuje pnutí ve stěrkovacích hmotách a maltách, tím zvyšuje spolehlivost

Vlastnosti:
 do interiéru i exteriéru

Použití:

 k nastavení stěrkovacích hmot UZIN při větších

tloušťkách vrstvy

Č. výrobku
9947

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
40

Spotřeba
–

Barva
sv. šedá

UZIN ES

speciální jemné plnivo
Žárem sušená směs křemičité moučky ke zhotovení stěrkovacích hmot z reaktivní pryskyřice
 hotově předmíchané

Použití:

 ke zhotovení reaktivních stěrkovacích hmot s reak-

tivním pryskyřičným pojivem UZIN ER 200

Č. výrobku
10915

Vel. balení
15 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 do interiéru i exteriéru

Přepr. jednotka/paleta
67

Spotřeba
viz tech. list
UZIN ER 200

Barva
sv. šedá

UZIN XS

speciální hrubé plnivo
Žárem sušená směs křemičitého písku zrno 0,1 – 3,2 mm ke zhotovení reaktivních potěrů a malt
z reaktivní pryskyřice
 hotově předmíchané

Použití:

 ke zhotovení reaktivních potěrů a malt s reaktivním

pryskyřičným pojivem UZIN ER 200

Č. výrobku
13793

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 do interiéru i exteriéru

Přepr. jednotka/paleta
42

Spotřeba
viz tech. list
UZIN ER 200

Barva
sv. šedá

UZIN Perlsand 0.8

křemičitý písek
Žárem sušený křemičitý písek zrno 0,3 – 0,8 mm k plnění a posypu

 posyp epoxidových výrobků poskytuje spolehlivé, přídržné připojení následných vrstev

Použití:

 pro všechny reaktivní pryskyřice jako např. UZIN PE

460, UZIN PE 480, UZIN PE 414 Turbo, UZIN KR 416,
UZIN KR 419 nebo UZIN KR 521

Vlastnosti:
 do interiéru i exteriéru

Součást systému „Nejspodnější vrstva krytí paluby“

Č. výrobku
10606

Vel. balení
25 kg pytel

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
42

Spotřeba
–

Barva
sv. šedá

0736
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UZIN Epoxi-Farbtöner

barevný koncentrát
Červený, tekutý barevný koncentrát pro 2-složkové epoxidové pryskyřice

 poskytuje dobrý kontrast mezi prvním a druhým nátěrem, poskytuje jistotu

Použití:

 pro výrobky z epoxidových pryskyřic, jako např. UZIN

PE 460, UZIN PE 480 nebo UZIN PE 414 Turbo

Č. výrobku
55504

Vel. balení
0,5 l lahev

Přepr. jednotka/karton
1 Karton = 35 ks

Vlastnosti:
 vysoká barevná intensita
 do interiéru i exteriéru

Přepr. jednotka/paleta
20 kartonů

UZIN Epoxi-Beschleuniger

Spotřeba
Barva
ca. 100 ml /10 kg pryskyřice červená

epoxidový urychlovač
Urychlovač pro 2-složkové epoxidové pryskyřice

 umožňuje provést systémové uzavření v jednom dni, rychlé vytvrzení během 3 – 4 hod. i v tenkých vrstvách

Použití:
 pro výrobky z epoxidových pryskyřic UZIN PE 460 a
UZIN PE 480
Č. výrobku
33155

Vel. balení
0,2 kg
KU-lahev

Přepr. jednotka/karton
4

Vlastnosti:
 urychluje vytvrzení
 do interiéru i exteriéru

Přepr. jednotka/paleta
120 kartonů

UZIN PUR-Beschleuniger

Spotřeba
Barva
0,2 kg /5 kg pryskyřice
hnědavá/
2 x 0,2 kg /10 kg pryskyřice transparentní

urychlovač pro 2-K PUR lepidla

Urychlovač pro rychlejší zpracování a vytvrdnutí 2-K PUR výrobků

Použití:
 k urychlení reakce 2-K PUR lepidel UZIN KR 430,
UZIN MK 92 S a UZIN Sport Adhesive
 k urychlení PUR stěrkovací hmoty UZIN KR 410
 k urychlení PUR malt, které se vyrábějí v kombinaci
se speciálním hrubým plnivem UZIN XS a stěrkovací
hmoty UZIN KR 410

Č. výrobku
56041

Vel. balení
20 ml

Přepr. jednotka/karton
10 x 20 ml

Vlastnosti:
 snadné dávkování
 tekutá konzistence
 minimální čekací doba
 žádný vliv na vlastnosti lepidla
 žádný vliv na vlastnosti UZIN KR 410

Přepr. jednotka/paleta
120 kartonů

UZIN Montageklebstoff MS

Spotřeba
až do 0,25 %
zvoleného PUR
lepidla či stěrkovací
hmoty

Barva
hnědavá/
transparent

montážní lepidlo
1-K-MS mnohostranně použitelné (montážní) lepidlo

 stabilní, pastovité montážní lepidlo s rychlým účinkem

Použití:

 pro upevňovací práce na podlaze, stěně a stropu
 pro dřevo, soklové lišty, kov apod.
Č. výrobku
39737
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Vel. balení
310 ml
kartuše

Přepr. jednotka/karton
12 x 310 ml

Vlastnosti:
 velmi rychle tvrdnoucí
 s velkou silou, spolehlivé, mnohostranné
 GISCODE RS 10/ bez rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
–

Spotřeba
Barva
podle způsobu použití šedá
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UZIN Fondur MK

montážní lepidlo
Pastovité opravné lepidlo pro podlahy, stěny a stropy

 zpracování při montážních pracích přímo z kartuše, bezproblémové a racionální pro vnitřní prostředí

Použití:

Vlastnosti:
 pastovité stabilní
 do interiéru
 GISCODE D1/ bez rozpouštědel

 pro soklové lišty, profily, lišty
 k lepení různých materiálů, např. PVC, dřeva apod.
Č. výrobku
6437

Vel. balení
310 ml
kartuše

Přepr. jednotka/karton
20

Přepr. jednotka/paleta
60 kartonů

Spotřeba
podle použití

Barva
béžová

UZIN RG 194

intenzivní čisticí prostředek
Čistící koncentrát bez rozpouštědel, ředitelný vodou pro staré podlahoviny a znečištěné podklady
 rychlé rozpouštění starých vrstev, plynulý postup čistění s dobrou zpracovatelskou snesitelností

Použití:

 pro čištění starých podlahovin, např. PVC, linoleum,

keramika a povlakování

Č. výrobku
47515

Vel. balení
5 l kanystr

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 vysoká čistící schopnost
 nezanechává mastnotu

Přepr. jednotka/paleta
90

Spotřeba
podle zředění
5 – 300 g / m2

Barva
bezbarvý/
kalný

UZIN VE 100

GN ředidlo
Extra silné ředidlo pro rozpouštědlová kontaktní lepidla
 ředidlo s velkou sílou

Použití:

 jako ředidlo pro všechna neoprenová kontaktní lepid-

la UZIN na bázi rozpouštědel

 jako čisticí prostředek pro čerstvé nebo zaschlé zbyt-

Vlastnosti:
 extra silně rozpouštějící
 s velkým obsahem rozpouštědel

ky lepidla na necitlivých površích

Č. výrobku
7139

Vel. balení
5 l kanystr

Přepr. jednotka/karton
–

Přepr. jednotka/paleta
126

Spotřeba
–

Barva
bezbarvé

UZIN VE 124

EP ředidlo
Ředidlo pro epoxidové pryskyřice a šetrný čisticí prostředek na bázi alkoholu
 na bázi alkoholu, tím bezpečné pro životní prostředí

Použití:

 jako ředidlo pro všechny 2 K epoxidové penetrace

UZIN

 k odstranění čerstvých zbytků epoxidových, PUR,

umělých pryskyřic a disperzních lepidel

Č. výrobku
7005

Vel. balení
5 l kanystr

Přepr. jednotka/karton
–

Vlastnosti:
 čistí šetrně
 odstraňuje všeobecně mastné nebo olejnaté
znečištění
 s velkým obsahem rozpouštědel

Přepr. jednotka/paleta
84

Spotřeba
–

Barva
bezbarvé
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UZIN Polo-Shirt dunkelblau

UZIN sportovní košile tmavomodrá

Vysoká kvalita

Vlastnosti:
 límeček s 3 knoflíčky
 česaná bavlna (cca 220 g/m2)
 testována podle Ökotex-Standard 100
Č. výrobku
17274
17276
17275

Velikost
S
M
L

 reaktivní barvení pro barevnou stálost
 barva: tmavomodrá
 odolná praní v pračce do 40 °C

Přepr. jednotka/ks
1
1
1

UZIN T-Shirt dunkelblau

Č. výrobku
17277
17278

Vlastnosti:
 česaná bavlna (cca 195 g/m2)
 Okrouhlý límeček s Lycrou©
 testováno podle Ökotex-Standard 100
Velikost
S
M
L

Přepr. jednotka/ks
1
1

UZIN tričko s krátkými rukávy tmavomodré

Dobře padne a dlouho zachovává tvar

Č. výrobku
17307
17308
17309

Velikost
XL
XXL

 reaktivní barvení pro barevnou stálost
 barva: tmavomodrá
 Odolná praní v pračce do 40 °C

Přepr. jednotka/ks
1
1
1

Č. výrobku
17310
17311

Velikost
XL
XXL

Gummihammer

Přepr. jednotka/ks
1
1

gumové kladívko
Praktické gumové kladívko pro poklepávání soklových lišt

 poklepáním vyvoláme potřebnou lepící sílu pro přilepení soklových lišt
 nezanechává tmavé šmouhy na soklových lištách s jádrem

Použití:

Vlastnosti:
 stabilní provedení (profi-kvalita)
 bílá hlavice

 na poklepání soklových lišt
Č. výrobku
47450

Ks/přepravní jednotka
1 ks

Ks/přepravní jednotka

Stachelentlüftungsrolle

Přepr. jednotka/paleta

jehlový odvzdušňovací váleček
Odvzdušnění a zlepšení rozlivu čerstvě nanášených stěrkovacích hmot

 zlepšuje roztékání samorozlévacích stěrkovacích hmot, zvyšuje spokojenost zákazníků

Použití:

 podle nanášené tloušťky zvolit správný váleček
 pro nejlepší výsledný povrch
 při čerpání stěrkovacích hmot nezbytný
Č. výrobku
13879
14272
13637
13762
14021
13636
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Popis
jehlový odvzdušňovací váleček 25 cm/11 mm
jehlový odvzdušňovací váleček 25 cm/21 mm
jehlový odvzdušňovací váleček 25 cm/31 mm
jehlový odvzdušňovací váleček 50 cm/11 mm
jehlový odvzdušňovací váleček 50 cm/21 mm
jehlový odvzdušňovací váleček 50 cm/31 mm

Vlastnosti:
 stabilní kovové / plastové provedení
 snadno se čistí

Přepr. jednotka/ks
1
1
1
1
1
1

Přepr. jednotka/paleta
–
–
–
–
–
–

Příslušenství | nářadí
UZIN Auftragsrollen

nanášecí válečky

Válečky a držáky k nanášení UZIN penetrací všeho druhu

 pečlivé rozdělení materiálu na ploše = co možná nejmenší spotřeba a ideální nanášené množství

Použití:
1. UZIN nylonový plyšový váleček pro epoxidové
pryskyřice a rozpouštědlové penetrace např. UZIN
PE 460, UZIN PE 414 Turbo nebo UZIN PE 280
2. UZIN pěnový váleček pro disperzní penetrace, např.
UZIN PE 360, UZIN PE 260 nebo UZIN U 3000
Primer
3. UZIN nylonový pro UZIN U 3000 RollFix
4/5. UZIN hrubý pěnový váleček pro kontaktní lepidlo
UZIN WK 222
6. kovový držák válečku s plastovou ručkou vhodný
pro výše uvedené válečky

Č. výrobku
9394
9194
60788
61983
61984
9195

Popis
1. UZIN Nylon-plyšovýváleček 25 cm/14 mm*
2. UZIN pěnový-váleček
25 cm/20 mm
3. UZIN nylonový-váleček
25 cm/6 mm

Vlastnosti:
 přizpůsobené penetracím UZIN
 stabilní
 snadná manipulace
 dlouhá životnost
 uchováváním v boxu pro válečky (WOLFF
č. výrobku 13814) získáme jejich delší
životnost

Přepr. jednotka/paleta
–

Barva
bílá

25 cm

10

–

bílá

25 cm

5

–

4. UZIN hrubý pěnový-váleček 25 cm
25 cm/25 mm

5

–

bílá,
proužek

žlutá

10

–

žlutá

6. UZIN držák válečku

10

–

zelená

*“25 cm/14 mm“ představuje šířka/délka vlasu

–

3.

2.

4.

6.

Šiřka válečku Přepr. jednotka/ks
25 cm
10

5. UZIN hrubý pěnový-váleček 10 cm
10 cm/10 mm

1.

5.

UZIN Wassereimer

odměrná nádoba na vodu
Průsvitná plastová nádoba s vytištěnou litrovou stupnicí k odměření správného množství vody pro
UZIN práškové výrobky
 snadné odměření množství vody = stejná konzistence a kvalita

Použití:

Vlastnosti:
 stabilní provedení
 průsvitná
 natištěná litrová stupnice

 k odměření správného množství vody při míchání

práškových výrobků

Č. výrobku
10412

Inhalt
9l

Přepr. jednotka/ks
1

Přepr. jednotka/paleta
275

Barva
transparentní

UZIN Anrühreimer

míchací nádoba
Stabilní plastová nádoba s úchopy pro míchání všech UZIN práškových hmot
 správná velikost a stabilnost = snadná manipulace

Použití:

 k míchání stěrkovacích hmot UZIN
 pro PUR a epoxidové stěrkovací hmoty nebo malty
Č. výrobku
9191

Inhalt
30 l

Přepr. jednotka/ks
1

Vlastnosti:
 stabilní provedení
 ideální pro 25 kg práškové výrobky

Přepr. jednotka/paleta
66

Barva
modrá
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nástavce k míchadlům

UZIN Rührzubehör

Nástavce k míchadlům pro míchání penetrací, stěrkovacích hmot a lepidel UZIN

 1. spirálové míchadlo: Speciální míchací nástavec k míchání 2-K výrobků z reaktivních pryskyřic
 2. míchadlo pro stěrkovací hmoty: Speciální míchací nástavec k míchání stěrkovacích hmot UZIN

Použití:

 pro sklíčidlo s nejméně

1

2

Č. výrobku
9376
13606

Vlastnosti:
 rychlé a homogenní míchání

13 mm

Přepr. jednotka/ks
spirálový nástavec
1
nástavec pro stěr. hmoty 1

Přepr. jednotka/paleta
–
–

Flächenrakel

Barva
stříbrná
stříbrná

plošná stěrkovací zubová lišta
Speciální nářadí z ušlechtilé oceli pro nanášení stěrkovacích hmot UZIN
 zlepšení výsledného povrchu při stěrkování

Použití:

 pro snadné nanášení stěrkovacích hmot UZIN
 pro tloušťky vrstvy 3 mm s připojeným zubováním

Vlastnosti:
 s držákem a odšroubovatelnou svěrací lištou

R 2 v šířce 55 cm

Č. výrobku
52298

Přepr. jednotka/ks
1

Přepr. jednotka/paleta
–

Großflächenrakel

velkoplošná stěrkovací lišta

Speciální nářadí z ušlechtilé oceli pro nanášení stěrkovacích hmot UZIN ve velkých tloušťkách vrstvy
 rovnoměrná tloušťka při stěrkování pomocí stavěcích kolíků

Použití:

Vlastnosti:
 s držákem a plynulým stavěním výšky

 pro tloušťky vrstvy 6 – 22 mm plynule, s 80 cm

šířkou

 ideální při čerpání stěrkovacích hmot ve velkých

tloušťkách vrstvy

Č. výrobku
13658

Přepr. jednotka/ks
1

Přepr. jednotka/paleta
–

UZIN Stachelschuhe

hřebové boty

Hřebové boty k chození na plochách s čerstvě nanesenými stěrkovacími hmotami UZIN
 ideální předpoklad pro nejlepší výsledný povrch při stěrkování velkých ploch

Vlastnosti:
 Stabilní provedení

Použití:

 při stěrkování s plošnými stěrkovacími lištami
Č. výrobku
6839

Popis
hřebové boty

Přepr. jednotka/ks
1 pár

Přepr. jednotka/paleta
–

Ergo-Star

špachtle pro lepidla
Ergonomicky tvarovaná špachtle pro nanášení lepidel UZIN
 správný tvar a velikost = snadná a nevysilující práce

Použití:

 pro snadné nanášení lepidel UZIN
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Č. výrobku
41784
41787

Šířka
21 cm
28 cm

Přepr. jednotka/karton
10
10

Vlastnosti:
 ergonomická a stabilní

Přepr. jednotka/paleta
–
–

Příslušenství | nářadí
Parkett-Zahnspachtel

špachtle pro parketová lepidla
Ozubené špachtle pro nanášení parketových lepidel UZIN
 jednoduchá, úsporná a robustní, pro praktické použití

Použití:

 pro parketová lepidla UZIN
Č. výrobku
51255
51254

Šířka
20 cm
20 cm

zubové lišty
Č. výrobku
13367
13382
13373
13388
13374
13389
13375
13390
13376
13391

Popis
Zubování A1, 21 cm
Zubování A1, 28 cm
Zubování A2, 21 cm
Zubování A2, 28 cm
Zubování A3, 21 cm
Zubování A3, 28 cm
Zubování A4, 21 cm
Zubování A4, 28 cm
Zubování A5, 21 cm
Zubování A5, 28 cm

Vlastnosti:
 vyvinutá ergonomicky a stabilní

Přepr. jednotka/karton
1
1

B3
B 11

Přepr. jednotka/ks
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Č. výrobku
13370
13385
13371
13386
13372
13387
13380
13399
13397
13396

trapézové a háčkové čepele
Č. výrobku
13419
13421
13422

Popis
Trapezová čepel 0,65 mm
Háčková čepel 0,65 mm
Superháčková čepel

Přepr. jednotka/paleta
–
–

Popis
Přepr. jednotka/ks
Zubování B1, 21 cm
10
Zubování B1, 28 cm
10
Zubování B2, 21 cm
10
Zubování B2, 28 cm
10
Zubování B3, 21 cm
10
Zubování B3, 28 cm
10
Zubování B11, 21 cm 10
Zubování B11, 28 cm 10
Zubování R1, 56 cm
10
Zubování R2, 56 cm
10

Přepr. jednotka/ks
100
100
100

Spachtelzahnungen

Zubové lišty v praktickém
umělohmotném pouzdru

Trapez- und Hakenklingen

Anreibkork

přítlačný korek
Praktická pomůcka pro přitlačení podlahovin při pokládce
Použití:

 k snadnému přitlačení
Č. výrobku
47448

Ks/přepravní jednotka
1 ks

Vlastnosti:
 stabilní provedení s dřevěným úchopem
(profi-kvalita)

Ks/přepravní jednotka

Přepr. jednotka/paleta
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RZ čisticí a ošetřovací prostředky
RZ TURBO PROTECT

Dvousložkový impregnační lak bez obsahu rozpouštědel pro extrémně dlouhodobou ochranu elastických podlahovin.
 vytváří velmi elastický, vysoce zátěžový ochranný film s vysokou odolností proti chemikáliím.
 rychlé zpracování, stačí pouze jeden nátěr.
Vlastnosti:
Použití:
 bez obsahu rozpouštědel, pachově neutrální
 na elastické podlahoviny z PVC, CV, linolea a pryže s
hladkým resp. lehce strukturovaným povrchem,
 rychlé a snadné zpracování, stačí pouze
stejně jako na elastické podlahoviny povrchově uprajeden nátěr
vené PU vrstvou ve výrobě
 rychlé zasychání/ snadné zpracování
 splňuje požadavky DIN 18 032 pro sportovní podlahy/chemická odolnost splňuje DIN
68861 1B
 GISCODE W1 DD+, hodnota pH 7,2 – 7,8
Č. výrobku
055969

Stupeň lesku
mat

Vel. balení
5 l + 500 ml

Přepr. jednotka/karton
1

Č. výrobku
56736
56735
56734
56733
56726

Výrobek
RZ držák na váleček (pro Turbo lakovací váleček L)
RZ Turbo lakovací váleček L
RZ držák na váleček (pro Turbo lakovací váleček XL)
RZ Turbo lakovací váleček XL
RZ teleskopická násada

Vydatnost
50 m2 v objetu
100 m2 v domácnosti
Přepr. jednotka/karton
1
1
1
1

zaklapávací držák s hliníkovou násadou

RZ KLAPPHALTER MIT ALUSTIEL

Mimořádně robustní umělohmotný zaklapávací držák s hliníkovou násadou v profi-provedení.
Použití:
 pro RZ mop s jemným vlasem a RZ mop z mikrovláken
Č. výrobku
055749

Výrobek
Šířka
RZ držák s hliníkovou násadou 41 cm

Přepr. jednotka/karton
6

RZ MOPPS

RZ mopy

1. Speciální mop pro nanášení disperzních ošetřovacích prostředků na všechny druhy podlahovin
2. Speciální mop s vysoce kvalitním vlasem z mikrovláken

1.

2.

RZ 150 GRUNDREINIGER

Použití:
1. Pro běžné čištění parket, laminátu, dřeva a korku
2. Pro běžné čištění, především elastických podlahovin, kamene a dlažby
Č. výrobku
055747
055748

Výrobek
1. RZ mop s mikrovláknem
2. RZ mop s jemným vlasem

Přepr. jednotka/karton
6
6

základní čisticí prostředek

Alkalický základní čisticí prostředek pro odstraňování zatvrdlého znečištění, vrstev ošetřovacích prostředků a zbytků lepidel na elastických podlahovinách
Použití:
 na elastické krytiny z PVC, CV, pryže, přírodního a
umělého kamene
Č. výrobku
055441
055440
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Šířka
41 cm
41 cm

Vel. balení
10 l
800 ml

Více informací o produktech RZ najdete na www.rz-systems.cz

Přepr. jednotka/karton
2
15

Vlastnosti:
 rychle a účinně odstraňuje špínu, olej,
mastnotu a zbytky lepidel
 GISCODE GG 30, hodnota pH 10,8

Úklid stavby
2.500 m2
200 m2

Základní čištění
250 m2
20 m2

RZ čisticí a ošetřovací prostředky
RZ 161/162 EL ASTIC SIEGEL

ochranná emulze

Speciální ošetřovací prostředek zušlechtěný polyuretanem pro vysoké nároky při péči o elastické podlahoviny. RZ 161 je v provedení lesk (glänzend), RZ 162 je v provedení hedvábný lesk (seidenglänzend)
Použití:
 na elastické krytiny z PVC, pryže, přírodního
a umělého kamene

Č. výrobku
055445
055444
055443
055442

Stupeň lesku
hedvábný lesk
hedvábný lesk
lesk
lesk

Vel. balení
10 l
800 ml
10 l
800 ml

Vlastnosti:
 vysoce odolný, protiskluzný
 zvláště dlouhodobě odolný proti poškrábání,
prodlužuje životnost podlahy
 GISCODE GG 20, hodnota pH 8,9

Přepr. jednotka/karton
2
15
2
15

Vydatnost
200 m2
15 m2
200 m2
15 m2

čisticí prostředek

Vysoce účinný speciální prostředek pro běžné čištění a čištění po ukončení stavebních prací, čištění
elastických podlahovin ošetřených prostředkem RZ 161/162 Elastic Siegel, nebo podlah s PU/PUR
povrchovou úpravou z výroby
Použití:
Vlastnosti:
 na všechny elastické podlahové krytiny včetně krytin  vysoká schopnost zbavit se špíny,
opatřené z výroby PU povrchovou vrstvou
neklouzavý a stabilní pro chůzi
 čistí a ošetřuje zároveň
 GISCODE GU 50, hodnota pH: 7,2
Č. výrobku
055449
055448

Vel. balení
10 l
800 ml

Přepr. jednotka/karton
2
15

Vydatnost
9.500 m2
750 m2

rozprašovací vysavač

Rozprašovací vysavač speciálně koncipovaný pro profesionální použití. Přístroj se vyznačuje vysokým výkonem vstřikování a odsávání, velkým objemem nádržky a robustní profi-technikou

RZ SPRÜHSAUGER TW 412

Vlastnosti:

Použití:
 nádržka pro čistou/špinavou vodu 10,5/ 9 litrů
 sací motor 1200 W
 výkon vstřikovacího čerpadla: 70 W,
vstřikovací tlak: 2,4 bar
Č. výrobku
60548
60547
52078

RZ 181 ELASTIC WISCHPFLEGE

 pro profesionální použití
 snadná obsluha
 bezúdržbová technika modulu

Výrobek
RZ nástavec TW 412/Trolly/Trolly GT na tvrdé podlahoviny
RZ rozprašovací vysavač
RZ tryska na čalounění TW 412/Trolly/Trolly GT

základní čisticí prostředek

RZ 450 HAUPTREINIGER AIRFRESH

Efektivní čisticí koncentrát pro základní čištění koberců, kobercových podlah a čalounění pomocí
mokrého RZ kobercového čistícího systému (tzv. RZ Teppichwasch-System)
Použití:
 na koberce, kobercové podlahy a čalouněný nábytek
ze syntetických vláken

Vlastnosti:

 odstraňuje pevné zbytky znečištění rychle

a bez poškození barvy a vláken

 potlačuje alergie z roztočů
 bez vlivu na životní prostředí a bez fosfátů
 krátká doba schnutí na základě vysokého

vysoušecího výkonu čistícího kobercového stroje RZ Teppichwaschmaschine
 GISCODE GT 10, hodnota pH 9
Č. výrobku
055434
055433

Vel. balení
10 l
2,5 l

Přepr. jednotka/karton
2
4

Více informací o produktech RZ najdete na www.rz-systems.cz

Vydatnost
800 m2
200 m2
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Stroje a speciální nářadí
DURO STRIPPER

strhávač podlahových krytin

Světová „1“ pro univerzální použití na malých a středně velkých plochách

 sériový pojezdový mechanizmus pro zjednodušení práce
 provoz jako ruční stroj nebo jako podlahový stroj s výškově nastavitelnou

vodicí rukojetí

 robustní kovová kapotáž pro náročnější použití
 chod s nepatrnými vibracemi zajištěn speciálními ložisky

Č. výrobku
13347

EINSCHEIBENSCHLEIFMASCHINE SAMBA

jednokotoučová bruska SAMBA

Univerzální jednokotoučová bruska s výkonným motorem 1.7000 W
 snadno ovladatelná a s vysokým výkonem
 optimální řešení každého úkolu
 spaciálně zesílená vodicí tyč a robustní ocelová ozubená kolečka

Bližší informace získáte ke stroji, příslušenství a brusivu najdete v katalogu WOLFF.

Č. výrobku
56365

STARVAC M | 55

Kompaktní a výkonný vysavač

výkonný průmyslový vysavač

 vhodný pro mokré i suché čištění
 patentovaný systém plně automatického čištění filtru
 plynulá regulace otáček

Bližší informace získáte ke stroji a příslušenství najdete v katalogu WOLFF.

Č. výrobku
60800
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Vše

pro

vaší podlahu

Uzin Utz AG ručí za systémovou kompetenci.

Značky UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex, RZ a Ufloor
Systems nabízejí velice široký sortiment výrobků, systémů
a služeb pro novou pokládku, renovaci a ošetřovaní podlahových krytin všeho druhu, parket, keramických obkladů
a dlažeb či přírodního kamene.
Nabízíme vám jistotu, že vám zodpovíme veškeré otázky
týkající se tématu podlah. Najdete v nás vaše kompetentní
a spolehlivé partnery.

Značky Uzin Utz AG

Kladečské systémy
pro podlahoviny
a parkety

Stroje a speciální
nářadí k přípravě
podkladu a kladení podlahových
krytin

Výrobky a systémy
pro povrchovou
úpravu parket

UZIN. A PODLAHA JE VAŠE.

Ochranná povrchová
úprava podlah v podnikatelském sektoru
a podlah průmyslových

Lité a designové podlahy

Obkladačské systémy
pro keramické obklady
a přírodní kámen

Čisticí a ošetřova- Poradenská služba pro archicí systémy pro
tekty, projektanty, majitele
podlahoviny vše- nemovitostí i uživatele
ho druhu

UZIN L3 Gold

stěrkovací hmota
Dvousložková rychlá stěrkovací hmota

UZIN | A Brand of Uzin Utz AG

Uzin s.r.o. | Českomoravská 12a | CZ-190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 | Telefax +420 283 083 419
E-mail: info@uzin.cz | Internet www.uzin.cz

HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK-010 01 Žilina
Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk
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