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UZIN. A podlAhA je vAše

od

Vše
pro
Vaši podlahu 

Uzin Utz AG ručí za systémovou kompetenci.

Značky UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex a RZ nabízejí velice široký sortiment výrobků, systémů 
a služeb pro novou pokládku, renovaci a ošetřovaní podlahových krytin všeho druhu, parket, keram-
ických 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

UZIN. A podlAhA je vAše

od

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

Lité podlahy a nátěry  
do průmyslu i privátního sektoru

Obkladačské systémy
pro keramické obklady  
a přírodní kámen

Čisticí a ošetřovací systémy 
pro podlahoviny všeho druhu

od

UZIN. A podlAhA je vAše.

od

s UZIN úspěšněji.
Stojíme našim zákazníkům po boku a pomáháme jim, aby 

byli úspěšnými. Pracovníci Uzin Utz Česká republika s.r.o. 
jsou vždy na Vaší straně.  

s UZIN efektivněji.
Díky perfektně sladěným výrobkům s praxí, technickému 

poradenství a odborným seminářům Vám chceme ulehčit 

Vaši práci a tím zvýšit efektivitu Vašeho projektu. 

s UZIN jednodušeji.
Pomocí našich digitálních prostředků, jakými jsou UZIN App 

nebo UZIN  Bodennavigator získáte přímý přístup ke všem 
důležitým informacím k pokládce a renovaci podlah.

Jörn Spielberg 
majitel firmy Parkett Spielberg ve Falkensee

„UZIN je můj spolehlivý partner! Zde dostanu 
báječné produkty, skvělý servis a angažovaný tým 
mě podporuje v tom, abych byl úspěšný.“
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Anreibkork textilbezogen 94,129

Gummihammer 102, 129

FLOORFIXX smart 8 mm 60

FLOORFIXX regular 9 mm 60

UZIN Alutape 75 123

UZIN Anrühreimer NEU 126

UZIN Armierungsfaser 56, 120

UZIN Armierungsgewebe 120

UZIN AS 31 Basic 28

UZIN AS 41 Strong 28

UZIN AS 51 Express 28

UZIN AS 52 Liquid 28

UZIN ATD 100 112

UZIN Auftragsrollen 82, 125

UZIN Ausbreitmaßscheibe 30, 126

UZIN Basic Cleaner 88

UZIN Bundhose 124

UZIN Color MK  113, 122

UZIN Clean-Box 120

UZIN DK 282  82

UZIN Epoxi-Beschleuniger 122

UZIN Epoxi-Farbtöner 122

UZIN ER 200 54

UZIN Fondur HighTack 123

UZIN Fondur MK 123

UZIN GN 222 79

UZIN GN 276 79

UZIN Hardwood Care 114

UZIN KE 14 65

UZIN KE 16 65

UZIN KE 62 75

UZIN KE 66 71, 74

UZIN KE 68 71, 75

UZIN KE 418 67

UZIN KE 603 78

UZIN KE 2000 S 65, 70

UZIN KE 2000 SL 85

UZIN KR 410 54

UZIN KR 416 55

UZIN KR 421 L 86

UZIN KR 430 71

UZIN KR 516 55

UZIN Kupferleitband 86, 123

UZIN L3 Gold 48

UZIN LE 43 79

UZIN LE 44 77

UZIN Levelpin 120

UZIN Mikrofaser-Rolle 25 cm/11 mm 29

UZIN MK 73 113

UZIN MK 80 114

UZIN MK 92 S 113

UZIN MK 95 112

UZIN MK 160 111

UZIN MK 200 NEU 111

UZIN MK 200 T 111

UZIN MK 250 NEU / UZIN MK 250 T 110

UZIN Multimoll Softsonic 3 mm 116

UZIN Multimoll Top 4, Top 7, Top 12 57, 116

UZIN Multimoll Vlies 116

UZIN NC 105 NEU 52

UZIN NC 110  51

UZIN NC 111 BiColor 51

UZIN NC 112 Turbo 52

UZIN NC 115  52

UZIN NC 118  45

UZIN NC 145 47

UZIN NC 146 NEW 47

UZIN NC 150 49

UZIN NC 152 Turbo 47

UZIN NC 160 49

UZIN NC 170 LevelStar  46

UZIN NC 172 BiTurbo 50

UZIN NC 174 115

UZIN NC 175 NEU 50

UZIN NC 182 44

UZIN NC 195 26

UZIN NC 196 48

UZIN NC 405 45

UZIN NC 888 S 45

UZIN PE 260 40

UZIN PE 262 L 86

UZIN PE 280 39

UZIN PE 317 109

UZIN 360 PLUS 38

UZIN PE 390 109

UZIN PE 400 43

UZIN PE 412 42,108

UZIN PE 414 BiTurbo 43, 108

UZIN PE 420 109

UZIN PE 425 40

UZIN PE 460 42

UZIN PE 480 42

UZIN PE 630 41

UZIN PE-Folie 60

UZIN Perlsand 0.8 121

UZIN Polo-Shirt dunkelblau 124

UZIN PUR-Beschleuniger 122

UZIN Randdämmstreifen 119

UZIN Randdämmstreifen 8/100 29, 119

UZIN Randdämmstreifen B 119

UZIN Refresher Set 87

UZIN RenoTop PLUS 60

Uzin Resilient Care 88

UZIN Resilient Sealer 87

UZIN Ripper 50, 126

UZIN RK 33 115

UZIN RK 36 78

UZIN RK 37 115

UZIN RR 181 57

UZIN RR 181 FR 58

UZIN RR 183 Ebofloor 58

UZIN RR 185 58

UZIN RR 186 Eboflex 59

UZIN RR 188 59

INDEx
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UZIN RR 189 Plus FR 59

UZIN RR 201 56

UZIN RR 203 56

UZIN SC 910 23

UZIN SC 912 Ergo 23

UZIN SC 914 Turbo 23

UZIN SC 960 25

UZIN SC 966 25

UZIN SC 968 24

UZIN SC 970 25

UZIN SC 980 24

UZIN SC 989 24

UZIN SC 993 27

UZIN SC 995 26

UZIN SC 997 27

UZIN SC 1800 Finish 29, 118

UZIN Silikonpinsel 82, 125

UZIN Strecksand 2.5 121

UZIN TERRACOLL 30 67

UZIN TERRAPLAN 20 49

UZIN TERRAPRIMO 10 39

UZIN T-Shirt dunkelblau 124

UZIN Turbo Protect Plus 87

UZIN Turbolight®-System 22

UZIN U 1000 84

UZIN U 2100 84

UZIN U 2500 83

UZIN U 3000 75

UZIN Universalfixierung 83

UZIN UZ 57 66

UZIN UZ 57 L 85

UZIN UZ 88 67, 78

UZIN UZ 90 68

UZIN VE 124 125

UZIN Wassereimer 126

UZIN WK 222 81

UZIN XS 3.2 54, 121

switchTec®

Anreibkork textilbezogen 94, 129

Auftragsgerät Contact / Bullran 102

Auftragsgerät Toptac 102

Bullran 45 101

Contact 40 101

Goman 50, 90 103

Goman 240 104

Gummihammer 102, 129

Linomur 45, 90 104

Planus 94

Pluratex 98

Pomur 46 101

Remur 45, 55, 95 103

Sigan 1 92

Sigan 2 95

Sigan 3 97

Sigan Elements 96

Sigan Elements Plus 93

Sigan Elements Universal Tape 98

Sigaway 97

Steptec 150, 220 104

SuperTape 7900 97

Toptac 35 99

U-Tack 25, 40, 50, 80 100

RZ
RZ Elastic Siegel 72

RZ Elastic Wischpflege 72

RZ Feinfasermopp 131

RZ Grundreiniger Universal 72

RZ Handpadhalter 130

RZ Handpad schwarz 130

RZ Hauptreiniger Airfresh/Wolle 68

RZ Klapphalter mit Alustiel  131

RZ Microfasermopp 131

RZ 173 Refresher Set 73

RZ Turbo Protect Lackwalze, Randroller 130

RZ Turbo Protect Plus 76

RZ Turbo Protect Sanierpad grau 130

WOLFF
Andrückwalze 50 kg 76

Anrühreimer 110 l 30, 126

Design Collection 76, 94, 134

Dielen-Zahnspachtel 128

Duro Stripper 133

Einscheibenschleifmaschine Samba 53, 133

Ergo-Star 128

Feuchtigkeitsmessgerät Universal V1-D4 133

Flächenrakel 127

Großflächenrakel 127

Handschaber WOLFF 53, 134

Kniepolster 69, 73, 134

Nagelschuhe Spiky 69

Parkett-Zahnspachtel 128

Rührer für Rührstation 75 l 132

Rührstation 75 l Komplett 132

Rührwerk Power X 1000 132

Rührwerk Power X 1600 132

Spachtelmassenrührer 127

Spachtelzahnungen 129

Stachelentlüftungsrolle 127

Starvac M | 55 53, 133

Streifenschneider 102

Transportcaddy 30 l 53, 132

Wellenverbinder 128

WOLFF Klingen 69, 73, 134

WOLFF Knieschoner 200 Pro 69, 73

WOLFF Messer 69, 73, 134

WOLFF Treppenwerkzeug mit Rolle 103

ARTURO
Arturo EP 3900 118

Arturo EP 3910 119

Arturo EP 6200 118
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Vážení zákazníci, obchodní partneři a přátelé,

pojmů, jakými jsou tradice a inovace, si v naší rodině umíme velmi vážit. Proto jsou tyto 
hodnoty v naší rodinné firmě pevně zakotveny v každodenním životě. Od roku 2011, kdy jsme 
aktivně vstoupili do společnosti, určují naše myšlení a jednání.    

Od našeho příchodu vidíme a cítíme, že zaměstnanci Uzin Utz si této atmosféry velmi cení 
a na oplátku vydávají Vám, našim partnerům, každodenně to nejlepší ze svého umu. Proto 
jsme si jistí, že nejenom dnes, ale i zítra budeme stát na Vaší straně při cestě za společným 
úspěchem.

Zároveň jsme připraveni garantovat důležité faktory, jako je kvalita, udržitelnost a růst, tedy 
základní předpoklady Vašeho úspěchu v oboru pokládky podlah. I my, jako již čtvrtá gene- 
race, klademe velký důraz na to, abychom pokračovali v neustálém vývoji a rozšiřování výroby 
a poskytovali Vám inovativní produkty té nejvyšší možné kvality. Ruku v ruce s obrovským 
know-how našich spolupracovníků a jejich opravdovým nadšením pro téma podlahy Vám 
můžeme nabídnout výrobky, služby a digitální řešení, díky nimž můžete efektivně řešit Vaše 
projekty.

V zájmu Vašeho budoucího úspěchu a růstu se budeme neustále snažit reagovat na Vaše 
požadavky, přání a aktuální trendy trhu. Pro Váš úspěch je Vám k dispozici kompletní tým 
UZIN, připravený nejenom poradit, ale i prakticky pomoci – jako partner inovativně hledící do 
budoucna. 

Těšíme se na naši společnou cestu za úspěchem.

Julian Utz     Philipp Utz
člen představenstva     člen představenstva
Uzin Utz AG      Uzin Utz AG

SPOLEčNĚ  
PRO VÁŠ úSPĚCH.
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UZIN 
VÁS DOPROVÁZÍ 
NA VAŠÍ CESTĚ  
K úSPĚCHU.
Ve všech etapách projektu – včera, dnes a zítra.

www.uzin.cz8



UZIN jE VžDY ZÁRUKOU  
OPTImÁLNÍHO PROVEDENÍ POKLÁDKY.

• ověřená systémová řešení 
• technická Hot-Line
• technické poradenství na stavbě 
• kompletní poradenství
• návrh konstrukčního doporučení
• popis technologie
• školení a semináře
• marketingová podpora

SPOLEčNĚ jSmE PŘIPRAVENI  
NA bUDOUCNOST.

• stěrkovací hmoty řady Generation S
• produkty trvalé udržitelnosti 
• UZIN Bodennavigator – online doporučení
• mobilní aplikace UZIN App
• webové stránky 
• YouTube

9www.uzin.cz
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UZIN SELECTION
V souladu s tradicí Vám představujeme v UZIN Selection výběr Top-výrobků, se kterými pokryjete 90% reali-

zací. V roce 2017 jsme vám představili našeho prémiového garanta v sortimentu cementových stěrkovacích 

hmot UZIN NC 170 LevelStar NEU v nové kvalitě. V roce 2018 jsme doplnili skupinu stěrkovacích hmot s 

Level Plus Effect S o další prémiový produkt na bázi sádry UZIN NC 110 NEU. Jeho schopnost vázat větší 

procento záměsové vody zaručující rychlé schnutí poskytuje zpracovateli maximální jistotu pro plánování 

průběhu provádění pokládky. Zároveň se tento výrobek vykazuje vynikajícím rozlivem. Přirozeně všechny 

výrobky ve výběru UZIN Selection jsou jednoduše zpracovatelné, jisté ve výsledku, ekologické a inovativní. 

Objevte aktuální UZIN Selection – vyplatí se to.

NAŠE TOP VÝRObKY PRO VÍCE NEž 90% VŠECH REALIZACÍ.

SIGAN ELEmENTS PLUS 
• s Planus systémovou penetrací později beze zbytků opět 

odstranitelné
• rozměrově stabilní
• bez rozpouštědel

 + pro PVC – designové krytiny a PVC čtverce
 + na stěrkovací hmoty, dřevotřískové desky, kov

VYSOCE VÝKONNÉ LEPENÍ PRO PLOCHY str. 93

SIGAN ELEmENTS 
• později beze zbytků opět odstranitelné
• rozměrově stabilní
• bez rozpouštědel

 + pro PVC – designové krytiny a PVC čtverce
 + na stávající užitné podlahoviny

VYSOCE VÝKONNÉ LEPENÍ PRO PLOCHY str. 96

11www.uzin.cz



UZIN SELECTION
Top výrobky pro více než 90 % realizací

UZIN PE 360 PLUS  
ÖKOLINE
• disperzní penetrace pro savé, nové 

podklady, 
• krátká doba schnutí

 + pro minerální stěrkovací hmoty
 + na nové podklady, např. cementové 
potěry, kalciumsulfátové potěry, beton 
(suchý) nebo na stěrkovací hmoty

PENETRACE PŘIPRAVENÁ K POUžITÍ              str. 38

UZIN PE 630
• plnící disperzní penetrace s cementem
• rychlá v oblasti sanačních prací

 + pro minerální stěrkovací hmoty
 + na veškeré dřevěné podklady, např. 
podlahy z dřevěných prken

 + na těsné a hladké podklady,  
např. dlažby

 + na přebroušené povlaky  
a ostatní staré podklady 

2-K STĚRKOVACÍ PENETRACE                        str. 41

UZIN NC 170 LEVELSTAR  
ÖKOLINE
• samorozlévací, vysoce pevná cemen-

tová podlahová vyrovnávací hmota pro 
libovolné tloušťky vrstvy

• nyní ve vylepšené kvalitě

 + pro všechny vrchní krytiny
 + univerzální, široké spektrum použití

PRÉmIOVÁ STĚRKOVACÍ HmOTA                       str. 46

UZIN NC 182  
ÖKOLINE
• stabilní, jemná a velmi rychle tvrdnoucí 

cementová vyhlazovací hmota
• po 60 minutách vyzrálá pro kladení

 + k vyplňování děr a výtluk
 + na veškeré podklady ve vnitřním 
prostředí

 + jemné zrno

STAbILNÍ OPRAVNÁ HmOTA str. 44

UZIN NC 110  
ÖKOLINE
• samorozlévací stěrkovací a vyrovnávací 

hmota na bázi kalciumsulfátu
• téměř bez smrštění

 + pro textilní a elastické podlahové krytiny
 + na nové podklady
 + na staré podklady, které se složitě sanují, 
např. staré lité asfaltové potěry

SÁDROVÁ VYROVNÁVACÍ HmOTA str. 51

UZIN WK 222 
• neoprénové lepidlo na vodní bázi pro všechna obvyklá 

stavební lepení
• bez ohrožení rozpouštědly

 + pro soklové lišty z měkčeného PVC, schodišťové profily, 
vytahované sokly aj.

 + pro lepení na schody a stěny
 + pro opravné práce a sanaci spojů
 + na všechny obvyklé podklady

bEZROZPOUŠTĚDLOVÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO             str. 81

VLÁKNY ARmOVANÉ LEPIDLO PRO mOKRÉ LOžE  str. 71 | 74

UZIN LE 44 
• disperzní lepidlo s nejvyšší rozměrovou 

stabilitou pro všechny krytiny z linolea
• krátká doba odvětrání

 + pro linoleum v pásech, deskách a pro 
Korkment 

 + na rovné, savé, vystěrkované podklady 

LEPIDLO NA LINOLEUm                                         str. 77

UZIN KE 66 
ÖKOLINE
• lepidlo s vlákny s tvrdým lepidlovým  hřebínkem
• rychle přídržné a bez zbytkových vtlaků

 + pro PVC - designové krytiny všech výrobců
 + pro PVC a kaučukové krytiny  
v pásech a deskách

 + na rovné, savé, vystěrkované podklady

12 www.uzin.cz



UZIN UZ 57 
ÖKOLINE
• silně přilnavé disperzní lepidlo pro textilní 

podlahové krytiny
• rychle přitahující

 + pro veškeré textilní krytiny
 + na savé, vystěrkované podklady, stejně 
tak všechny UZIN izolační a kladečské 
podložky

UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO PRO TExTILNÍ KRYTINY                str. 66

UZIN KE 2000 S  
ÖKOLINE
• univerzální lepidlo pro všechny běžné 

elastické a textilní podlahové krytiny
• dlouhá doba pokládky přes krátkou dobu 

odvětrání

 + pro PVC a CV krytiny
 + pro kaučukové krytiny v pásech
 + pro textilní krytiny, designové krytiny 
nebo linoleum

UNIVERZÁLNÍ PŘÍDRžNÉ LEPIDLO                              str. 65 | 70

U - Tack  
ÖKOLINE
• bezpečné lepení soklových lišt
• nekřehne, drží s jistotou a trvale
• bez rozpouštědel

 + pro PVC pásky, lišty a fabiony
 + pro textilní krytiny s různým typem rubu

UNIVERZÁLNÍ SOKLOVÁ PÁSKA str. 100

UZIN mK 250 NEU  
ÖKOLINE
• tvrdé, smykově pevné lepidlo s dlouhou 

dobou pokládky
• vysoká plnící schopnost, velmi dobrá 

stabilita hřebínku

 + pro všechny běžné druhy parket 
 + na podklady s dostatečnou pevností, 
např. cementový a kalciumsulfátový 
potěr, beton

1-K  PRÉmIOVÉ STP PARKETOVÉ LEPIDLO               str. 110

UZIN Fondur HighTack  

• velmi rychlý vývin lepivé síly
• bez rozpouštědel
• pro vnitřní prostředí

 + pro lepení soklových lišt a profilů
 + pro lepení hutných materiálů na hutné 
podklady

 + pro lepení kolejniček, lišt nebo jiných 
vyplňovacích prvků

mONTÁžNÍ LEPIDLO       str. 123

UZIN PE 414 biTurbo 
• jednokomponentní reaktivní penetrace pro práce s parketami 

a podlahovými krytinami
• rychle tvrdnoucí

 + pro parketová lepidla na bázi                                                 
reaktivních pryskyřic

 + ke zpevňování a uzavírání 
 + na podklady citlivé na vlhkost

1-K PUR RYCHLÁ PENETRACE     str. 43 | 108

SIGAN 
ÖKOLINE
Sigan 1
• s Planus systémovou penetrací později znovu beze zbytku 

odstranitelné  
• rychlá pokládka podlahových krytin bez zápachu a bez 

prachu
• vzhledem k mikroporézní perforaci pokládka bez bublin

 + pro nové elastické a textilní podlahové krytiny
 + na vystěrkované plochy, dřevotřískové desky nebo kovové 

podklady

Sigan 2
• později znovu beze zbytku odstranitelné   
• rychlá pokládka podlahových krytin bez zápachu a prachu
• vzhledem k mikroodvětrávání pokládka bez bublin

 + pro nové elastické a textilní podlahové krytiny 
 + na stávající elastické a keramické krytiny

VYSOCE VÝKONNÉ LEPENÍ NA PLOCHY str. 92 | 95

13www.uzin.cz
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PODLAHY  VŠEObECNĚ KONTAKTNÍ  LEPENÍ 

PO
DL

AH
OV

É  
KR

YT
IN

Y
LE

PI
DL

A
SA

mO
RO

ZL
ÉV

AC
Í   

ST
ĚR

KO
VA

CÍ
  H

mO
TY

PE
NE

TR
AC

E, 
 ST

Ab
ILN

Í  
VY

PL
ŇO

VA
CÍ

  H
mO

TY

Textilní  
krytiny  

v pásech

PVC a CV 
krytiny v 

pásech a v 
deskách

Krytiny 
z linolea 
v pásech 

a deskách

Kaučukové 
krytiny v 
pásech a 
deskách

PVC  
designové  

krytiny

UZIN  
UZ 57

+ tvorba 
lepidlových 

vláken

UZIN 
KE 2000 S 
+ dlouhá 

doba 
pokládky

UZIN 
LE 44 
+ velmi 

krátká doba 
odvětrání

UZIN 
KE 66

+ vysoká 
smyková 
pevnost

UZIN 
KE 66

+ vysoká 
smyková 
pevnost

 UZIN NC 170 LevelStar  nebo UZIN NC 110 
	 + vysoká pevnost   + bez pnutí

Nové potěry, např. cementové nebo 
kalciumsulfátové potěry

Staré podklady, dřevotřískové  
desky, staré keramické dlažby,  

podklady se zbytky lepidel
Všechny běžné stavební podklady 
na stěnách, podlahách a schodech                 

UZIN  
WK 222

+ oboustranné nanášení lepidla  
v kontaktním zpracování

WSL, profily, fabiony, schody,  
lepení na stěny, opravná lepení

PO
DK

LA
D

UZIN  
PE 360 
PLUS

+ rychlé 
schnutí

UZIN  
PE 360 
PLUS

+ rychlé 
schnutí

UZIN  
PE 630
+ jistota 

 

UZIN  
NC 182

+ jednodu-
ché zpra-

cování     

UZIN  
PE 360 
PLUS

+ rychlé 
schnutí 

UZIN  
NC 182

+ jednodu-
ché zpra-

cování

na savé, přebroušené/prašné nebo 
nerovné podklady: penetrovat s 

UZIN PE 360 PLUS / UZIN PE 260 
stěrkovat s UZIN NC 182 / UZIN NC 

888 S (NC 880)

Tato zde popsaná doporučení nemohou být přirozeně zcela kompletní. 
Pro všechny produkty jsou proto k dispozici podrobné technické listy, kterých je nutné bezpodmínečně dbát.

UZIN SELECTION
Naše systémová doporučení

14 www.uzin.cz
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PODLAHY  VŠEObECNĚ STĚNY

PO
DL

AH
OV

É K
RY

TIN
Y

LE
PI

DL
A

PO
DK

LA
D

Nové 
 PVC desi-
gnové kry-
tiny a PVC 

čtverce 

Stěrkovací 
hmoty, 

dřevotřískové 
desky, kov

Sigan
Elements

Plus
+ rozměrově 
stabilizující

Nové 
elastické 
a textilní 
krytiny

Stávající 
elastické 

podlahové 
krytiny, kera-
mické krytiny 

a teraso

Sigan 2
+  

beze zbytku  
znovu 

odstranitelné

DÖLLKEN
soklové lišty 

s jádrem

Podklady se 
strukturou do 

1 mm

Toptac 35
+  

nekřehne, 
drží 

bezpečně 
a trvale

Soklové
 lišty

Podklady se 
strukturou do 

1,5 mm

U - Tack
+  

čistě a rychle

PARKETY  VŠEObECNĚ

LE
PI

DL
O

PO
DK

LA
D

SA
mO

RO
ZL

ÉV
AC

Í  
ST

ĚR
KO

VA
CÍ

  H
mO

TY
 

PE
NE

TR
AC

E

UZIN MK 250 NEU
+  

tvrdé, smykově pevné

Nové potěry, např. 
cementové nebo  
kalciumsulfátové 

 potěry

všechny běžné typy 
parket

UZIN  
NC 170 

LevelStar 
+ vysoká 
pevnost

UZIN  
PE 360 
PLUS

+ rychlé 
schnutí

UZIN  
PE 414 
BiTurbo

+  
vydatné a 
bezpečné

Nové 
 elastické  
a textilní 
krytiny

Sigan 1
+  

beze zbytku 
znovu 

odstranitelné  

Stěrkovací 
hmoty, 

dřevotřískové 
desky, kov

PA
RK

ET
Y

PE
NE

TR
AC

E

Nové 
PVC desig- 
nové kryti-
ny a PVC 
čtverce

Stávající 
elastické 

podlahové 
krytiny

Sigan
Elements

+  
rozměrově 
stabilizující

Planus Planus

15www.uzin.cz



Specifické vlastnosti výrobků se u Uzinu doposud zobra-

zovali v textové formě v různých jazycích. 

Použitím piktogramů můžete jako zpracovatel napříště 

jednoduše a rychle rozeznat na první pohled všechny pod-

statné informace (např. správné množství vody nebo údaj  

o spotřebě) na balení, bez nutnosti dlouhého hledání  

v textu.

Piktogramy jsou uspořádány v jednom bloku centrálně  

a bez závislosti na jazyku. Příslušné informace jsou krátké, 

výstižné a zůstávají jako názorné zobrazení dobře v paměti.

PIKTOGRAmY NA bALENÍ UZIN
Důležité produktové charakteristiky jsou rychleji patrné s pomocí piktogramů 

Použité piktogramy: UZIN potěry

Verbrauch Estrich

1
5

2,6
13

kg/m2cm

Směsný poměr
cement/písek

Spotřeba potěru

Mischungsverhältnis 
Wasser/Zement

H2O

0,45

SC 
980

1,0

Ausbreitmaß

140 mm

Poměr míchání
voda/cement

Rozliv

Festigkeitsklassen

CT – C 40 – F 6

CM-Messgerät

CM – 10 min – 50 g

Třída pevnosti

CM-Měření

Mischzeit

2 – 3 min. 

Mixing Time

Innen/Aussen Boden

Doba míchání

Podlaha ve 
vnitřním / venkov-
ním prostředí

Mischungsverhältnis 
Zement/Sand

1 : 4
1 : 5
1 : 6

SC 
980

16 www.uzin.cz



Použité piktogramy: UZIN penetrace

Použité piktogramy: UZIN stěrkovací hmoty

Der Anwendungsbereich:  
Eignung für den Innenbereich am Boden

ca. / approx. 60 min

Begehbar nach ca. 60 Minuten

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

Eignung für die Fußbodenheizung

Oblast použití: 
vhodné pro vnitřní 
prostředí na pod-
lahu

Pochůzné po ca. 
60 minutách

Se zřetelem 
k UZIN technickým 
listům

Vhodné pro pod-
lahové vytápění

ca. /approx.
15 Min.

Ca. 15 Minuten Verarbeitungszeit
+ 25 °C /  
+ 77 °F 
+ 15 °C /  
+ 60 °F 

Verarbeitungstemperatur im Bereich  
von 15 °C – 25 °C bzw. 60 °F – 77 °F

1
3

10

1,5
4,5
15

kg/m2mm

Verbrauchsmenge je m2  
je mm Schichtdicke

> 1 mm 
Schichtdicke / Thickness

Stuhlrolleneignung ab einer Schicktdicke  
von mindestens 1 mm

Ca. 15 minut doba 
zpracovatelnosti

Teplota zpracování 
v prostředí od 15oC 
do 25oC,  
resp. 60oF – 77oF

Spotřeba na každý 
m2 plochy a každý 
mm tloušťky vrstvy

Vhodné pod 
kolečkové židle 
od tloušťky vrstvy 
nejméně 1 mm 

Spachtelmasse ist pumpfähig

Spachtelmasse kann mit  
der Rakel appliziert werden

6 – 6,5 l

25 kg

6 – 6,5 l Wasser je 25 kg Pulver verwenden

Stěrkovací hmota 
je čerpatelná

Stěrkovací hmota 
může být apli-
kována pomocí 
velkoplošné 
stěrkovací lišty

Použít 6 – 6,5 litrů 
vody na každých 
25 kg prášku

> 3 mm 
Schichtdicke / Thickness

Eigung für Staplerverkehr (sehr hohe Punktlasten)  
ab einer Schichtdicke von mindestens 3 mm

Vhodné pro 
vysokozdvižné 
vozíky (vysoké 
bodové zatížení) 
od tloušťky vrstvy 
minimálně  
3 mm

MHD
min.shelf life

12M
Mindesthaltbarkeit 12 Monate

Minimální doba 
skladovatelnosti  
12 měsíců

Frostbeständig, für außen und innen  
an Boden und Wand

Der Anwendungsbereich:  
Eignung für den Innenbereich an Boden und Wand

Se zřetelem k UZIN 
technickým listům

Odolné mrazu, pro 
venkovní a vnitřní 
prostředí na pod-
lahy a stěny

Oblast použití: 
vhodné pro vnitřní 
prostředí na pod-
lahy a stěny

Teplota  
zpracování  
v daném prostředí

vor Auftrag /  
before  
applying

Vor Auftrag Fläche gründlich absaugen

Vor Gebrauch schütteln

100 – 150 g/m²

Auftrag mit Rolle / Verbrauch

Pfützenbildung vermeiden / 
avoid formation of puddles

Pfützenbildung vermeiden

Před položení plo-
chy důkladně vysát

Před upotřebením 
protřepat

Nanášení 
válečkem / 
spotřeba

Zamezit tvorbě 
kalužinek

Stuhlrolleneignung
kg

3 Tage/3 days

Endfestigkeit

1 – 2 h

Begehbarkeit

  2 5 –  30 min.

Verarbeitungszeit

Vhodné pod 
kolečkové židle

Konečná pevnost

Pochůznost

Doba zpracování

Eignung für die Fußbodenheizung

MHD
min. shelf life

12M
Mindesthaltbarkeit 12 Monate

Vor Gebrauch aufrühren

Nylon

Verarbeitung mit Nylon-Plüsch-Rolle  
oder TKB-B2-Zahnspachtel möglich

Vhodné pro pod-
lahové vytápění

Minimální doba 
skladovatelnosti 
12 měsíců

Před upotřebením 
zamíchat

Zpracování je 
možné pomocí 
nylonového 
plyšového válečku 
nebo zubovou 
lištou TKB – B2

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

+ 25 °C /  
+ 77 °F 
+ 5 °C /  
+ 41 °F 

Verarbeitungstemperatur  
im angegebenen Bereich

17www.uzin.cz



Použité piktogramy: UZIN izolační a kladečské podložky

Oblast použití: 
vhodné pro vnitřní 
prostředí na pod-
lahu

Vhodné do 
průmyslu

Systemová výstav-
ba UZIN RenoTop 
PLUS

Redukce 
kročejového hluku

Třída stavebního 
materiálu dle 
DIN 4102 / třída 
hořlavosti dle 
DIN EN 13501-1

Vhodné do  
podnikatelského 
prostředí

Rozměry role 

Plošná hmotnost

Vhodné pod 
kolečkové židle 

Vhodné do bytové-
ho prostředí

Vhodné pro výsta-
vy a veletrhy

Velikost ok

Koeficient tepelné 
průchodnosti [U], 
Tepelný odpor  [R]

Vhodné do  
podnikatelského 
prostředí a hotelů

Rozměry desky

Šíře trhlin

U: 16,67 W/m² K
R: 0,06 m² K/W

4 mm

Der Anwendungsbereich:  
Eignung für den Innenbereich am Boden

lb
 l b d
 20 2 1
 m m mm

 l b h
 0,75 0,5 3
 m m mm

4 mm
4 mm
2 mm

120 cm
60 cm

kg/m2

0,9 kg/m2

3 – 5 mm

d:  3 mm 4 mm
dB:  18 19

Stuhlrolleneignung Eignung für die Fußbodenheizung

Vhodné pro pod-
lahové vytápění

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

Se zřetelem 
k UZIN technickým 
listům

Bfl-s1

Použité piktogramy: UZIN lepidla

Vodivé

Se zřetelem k UZIN 
technickým listům 

Teplota zpraco-
vání v uváděném 
prostředí

Vhodné pod 
kolečkové židle

250 – 300 g/m2

R1

R2

R3

S3

S4

R1

R2

R3

S3

S4

R1

R2

R3

S3

S4

Zahnung_Verbrauch_3

300 – 350 g/m2

350 – 400 g/m2
B

10 – 30 min.

Einlegezeit

Vhodné zubové 
stěrky / spotřeba

Doba pokládání

Zatížitelnost

Nähte verschweißen

24 h

25 –  30 min.

Verarbeitungszeit

Spoje svařit

Doba zpracování

Vhodné pro pod-
lahové vytápění

A

B

24 kg

8 kg

Mischverhältnis 
Komponente A zu B

Ablüftezeit

5 – 30 min.

Míchací poměr 
komponentů A a B

Doba odvětrání

Minimální doba 
skladovatelnosti 
12 měsíců

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes+ 25 °C /  

+ 77 °F 
+ 5 °C /  
+ 41 °F 

Verarbeitungstemperatur  
im angegebenen Bereich

Stuhlrolleneignung Eignung für die Fußbodenheizung

kg

3 Tage/3 days

Endfestigkeit

MHD
min. shelf life

12M
Mindesthaltbarkeit 12 Monate

18 www.uzin.cz



Tato zde popsaná doporučení nemohou být přirozeně zcela kompletní. Pro všechny produkty jsou proto k dispozici  
podrobné technické listy, kterých je nutné bezpodmínečně dbát.

ZHOTOVENÍ PODKLADU | POTĚR

19



PŘEHLED UžITÍ POTĚRů
RYCHLÉ CEmENTY POTĚRY A PLASTIFIKÁTORY

UZIN SC 980 UZIN SC 970 UZIN SC 960 UZIN SC 989 UZIN SC 966 UZIN AS 31 basic UZIN AS 41 Strong UZIN AS 52 Liquid

HLAVNÍ POUžITÍ
Flexibilní  

cementový potěr 
 s malým pnutím

Hospodárný 
cementový  

potěr

Flexibilní  
cementový potěr 
 s malým pnutím 

Finální povrch 
pro vysoké 

zatížení
Opravná hmota Plastifikátor Zvýšení pevnosti Rychlá zralost 

pro pokládku

S mALÝm PNUTÍm 	3 	3 	3

ZATÍžENÍ ObYTNÉ PROSTORY 	3 	333 	33 	3 	333 	333 	3 	333

ZATÍžENÍ PODNIKATELSKÉ 
PROSTORY 	33 	3 	33 	333 	333 	33

ZATÍžENÍ PRůmYSLOVÉ 
PROSTORY 	3 	3 	333 	333

PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ 333 	333 333 333 333 333 333

PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 333 333 333 333 333 333 333 333

KONSTRUKCE
SYSTÉmOVÁ SLOžKA PRO 
RYCHLOU VÝSTAVbU 	333 33 	333 	333 	333

PŘIPOjENÉ POTĚRY 	333 33 	333 333 	3 	3 	333 	33

POTĚR NA DĚLÍCÍ VRSTVĚ 	333 	333 	33 	333 	3 	333 	33 	333

POTĚR NA DĚLÍCÍ A IZOLAčNÍ 
VRSTVĚ 	333 	333 	33 	3 	3 	333 	3 	333

VYTÁPĚNÝ POTĚR 	333 	333 	33 	3 	3 	333 	333 	333

V NEPŘÍZNIVÝCH KLImATICKÝCH 
PODmÍNKÁCH 	333 	333 	333 	333

LEPŠÍ ZPRACOVÁNÍ 	333 	33 	3

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI

EKOLOGICKÁ ZNAčKA
             

PEVNOST V TLAKU A ZA OHYbU
C40 - F6
C35 - F5
C25 - F4

C30 - F5
C40 - F7
C35 - F6
C25 - F4

C50 - F7
C40 - F6 C35 - F6

POmĚR mÍCHÁNÍ  
 

1 : 6

CT
 

 

1 : 5
1 : 4

CT

SPOTŘEbA mATERIÁLU / DÁVKOVÁNÍ  kg/m2

1 : 6 2,6 kg
1 : 5 3,2 kg
1 : 4 4,0 kg

 kg/m2

1 : 6 2,6 kg
 kg/m2

1 : 6 2,6 kg
1 : 5 3,2 kg
1 : 4 4,0 kg

 kg/m2

1 : 4 4,0 kg
1 : 3 5,0 kg

                     kg/cm/m2

 20 kg

DObA ZPRACOVÁNÍ A SCHNUTÍ
DObA ZPRACOVÁNÍ 60 - 90  min.* 90 - 120  min.* 40 - 60  min.* 180 - 240  min.* ca. 60  min.* *** *** ***

POCHůZNOST PO

12 hod.* 16 hod.* 3 - 5 hod.* 24 hod.* 3 hod.* 3 dny* 3 dny* 3 dny*

FUNKčNÍ VYTÁPĚNÍ PO 3 dny* 3 dny* 3 dny* 3 dny* 3 dny* 21 dní* 7 dnů* 5 dní*

ZRALOST PRO POKLÁDKU PO
1 - 3 dny 10 - 14 dnů 1 - 7 dnů 3 dny 1 - 2 dny* *** *** 12 - 14 dnů*

**Dávkování v závislosti na hmotnosti cementu. Viz technický list výrobku.
***V závislosti na pojivech a plastifikátorech.

>10 °C / 80 % relativní vlhkost vzduchu 20 °C / 65 % relativní vlhkost vzduchu

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

 
 

předmíchaná 
směs

SC
966

směs
 

0,05 kg **

směs
 

0,625 kg  0,750 kg **

směs
 

0,125 kg/0,25 kg**

 
 

1 : 6
1 : 5

CT

UZIN AS 51 Express

 
 

1 : 6
1 : 5 
1 : 4

SC
960

 
 

1 : 4
1 : 3 

SC
989

 
 

1 : 6

SC
970

 
 

1 : 6
1 : 5 
1 : 4

SC
980
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ANWENDUNGSÜBERSICHT ESTRICH
SCHNELLZEMENTE ESTRICHE MIT ZUSATZMITTEL

UZIN SC 980 UZIN SC 970 UZIN SC 960 UZIN SC 989 UZIN SC 966 UZIN AS 31 Basic UZIN AS 41 Strong UZIN AS 51 Express

HAUPTANWENDUNG

Schwindarme,
flexibel 

einstellbare
Zementestriche

Wirtschaftliche
Zementestriche

Flexibel
einstellbare

Zementestriche

Nutzestriche
mit hoher

Beanspruchung
Reperaturen Plastifizierung Erhöhung

der Festigkeit
Schnellere
Belegreife

SCHWINDARM  ✓  ✓  ✓

BEANSPRUCHUNG 
IM WOHNBEREICH  ✓  ✓✓✓  ✓✓  ✓  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓  ✓✓✓

BEANSPRUCHUNG 
IM GEWERBEBEREICH  ✓✓  ✓  ✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓

BEANSPRUCHUNG 
IM INDUSTRIEBEREICH  ✓  ✓  ✓✓✓  ✓✓✓

EIGNUNG AUßEN ✓✓✓  ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

EIGNUNG INNEN ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓

KONSTRUKTIONEN
SYSTEMKOMPONENETE IM 
SCHNELLBAU  ✓✓✓  ✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓

VERBUNDESTRICHE  ✓✓✓  ✓✓  ✓✓✓  ✓ ✓✓  ✓  ✓  ✓✓✓  ✓✓

ESTRICHE AUF TRENNLAGE  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓  ✓✓✓  ✓  ✓✓✓  ✓✓  ✓✓✓

ESTRICHE AUF TRENNUND
DÄMMSCHICHT  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓  ✓  ✓  ✓✓✓  ✓  ✓✓✓

HEIZESTRICHE  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓  ✓  ✓  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓

BEI UNGÜNSTIGEM KLIMA  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓

BESSERE VERARBEITUNG  ✓✓✓  ✓✓  ✓

TECHNISCHE DATEN / EIGENSCHAFTEN

UMWELTZEICHEN
             

DRUCK- / BIEGEZUGFESTIGKEIT
C40 - F6
C35 - F5
C25 - F4

C30 - F5
C40 - F7
C35 - F6
C25 - F4

C50 - F7
C40 - F6 C35 - F6

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
 

1 : 6
1 : 5
1 : 4

SC
980

 
 

1 : 6

SC
970

 
 

1 : 6
1 : 5 
1 : 4

SC
960

 
 

1 : 4
1 : 3 

SC
989

 
 

Vorgefertigte 
Mischung

SC
966

 
 

1 : 6

CT
 

 

1 : 5
1 : 4

CT
 

 

1 : 6

CT

MATERIALBEDARF / DOSIERUNG  kg/m2

1 : 6 2,6 kg
1 : 5 3,2 kg
1 : 4 4,0 kg

 kg/m2

1 : 6 2,6 kg
 kg/m2

1 : 6 2,6 kg
1 : 5 3,2 kg
1 : 4 4,0 kg

 kg/m2

1 : 4 4,0 kg
1 : 3 5,0 kg

                     kg/cm/m2

 20 kg

Mischung
 

0,05 kg **

Mischung
 

0,625 kg  0,750 kg **

Mischung
 

0,125 kg**

VERARBEITUNGS- UND TROCKNUNGSZEIT
VERARBEITUNGSZEIT 60 - 90  min.* 90 - 120  min.* 40 - 60  min.* 180 - 240  min.* ca. 60  min.* *** *** 90 - 120  min.*

BEGEHBAR NACH

12 h* 16 h* 3 - 5 h* 24 h* 3 h* 3 Tagen* 3 Tagen* 3 Tagen*

FUNKTIONSHEIZEN NACH 3 Tagen* 3 Tagen* 3 Tagen* 3 Tagen* 3 Tagen* 21 Tagen* 7 Tagen* 5 Tagen*

BELEGREIFE NACH 1 - 3 Tagen 10 - 14 Tagen 1 - 7 Tagen 3 Tagen 1 - 2 Tagen* *** *** 12 - 14 Tagen*

UZIN NC 195 UZIN SC 995 UZIN SC 997 UZIN SC 993

3 - 40 mm 3 - 30 mm 3 - 50 mm 4 - 10 mm

 ✓✓✓  ✓

 ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓

 ✓✓  ✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓

 ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓

 ✓✓✓  ✓✓✓

 ✓✓

 ✓

 ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓  ✓

 ✓ ✓  ✓✓

 ✓  ✓✓

 ✓  ✓  ✓

 ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓

 ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓

 ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓

 ✓✓✓  ✓✓✓  ✓✓✓

 ✓✓✓  ✓

C30 - F7 C25 - F5 C25 - F5 C40 - F7

mm kg/m2

1 1,7 kg
3 5,1 kg

mm kg/m2

1 1,7 kg
3 5,1 kg

mm kg/m2

1 1,8 kg
3 5,4 kg

mm kg/m2

1 1,7 kg
4 6,8 kg

A  6

R  1 0

20 - 30  min.* 20 - 40  min.* 30 - 40  min.* max. 40 min.*

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

ZÁKLADNÍ SLOžKA        Cement  Cement                   Kalciumsulfát                      Cement 

TLOUŠťKA VRSTVY OD – DO

                  PODKLADY
SYSTÉmOVÁ SLOžKA PRO
RYCHLOU VÝSTAVbU

CEmENTOVÝ POTĚR

KALCIUmSULFÁTOVÝ POTĚR

bETON

bETON, CEmENTOVÝ  
POTĚR SE ZVÝŠENOU  
ZbYTKOVOU VLHKOSTÍ
POTĚR Z LITÉHO ASFALTU,
POPÍSKOVANÝ
SÁDROVLÁKNITÉ,  
SUCHÉ POTĚRY
mAGNEZIOVÉ  
A xYLOLITOVÉ POTĚRY
DŘEVOTŘÍSKOVÉ A OSb DESKY, 
PEVNĚ PŘIŠROUbOVANÉ

DŘEVĚNÉ PALUbKOVÉ PODLAHY

KERAmICKÉ A KAmENNÉ  
PODLAHY, TERASO
POKLADY S PEVNĚ PŘILNUTÝmI
ZbYTKY LEPIDEL 
ODOLNÝCH VODĚ
PEVNĚ PŘILNUTÉ  
POVRSTVENÍ A NÁTĚRY
ZAbUDOVANÉ 
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
ZAbUDOVANÉ 
PODLAHOVÉ TEmPEROVÁNÍ
NOSNÁ VRSTVA  
V UZIN TURbOLIGT®-SYSTEm

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI

EKOLOGICKÁ ZNAčKA

PEVNOST V TLAKU A ZA OHYbU

SPOTŘEbA

ODOLNOST PROTI OPOTŘEbENÍ  
PODLE bÖHmE

TŘÍDA PROTISKLUZNOSTI

DObA ZPRACOVÁNÍ A SCHNUTÍ
DObA ZPRACOVÁNÍ

POCHůZNOST PO

       2 - 3 hod.*      2 - 4 hod.*   8 hod.*  4 hod.*

ZRALOST PRO KLADENÍ V TLOUŠTCE         3 dny*      5 dnů*  1 týden*  3 dny* 
VRSTVY 10 mm, 
UZIN SC 993 ZATÍžITELNÉ PO:

333  Hlavní oblast použití  /  33  Rozšířená oblast použití  /  3  Rovněž možno

TENKÉ POTĚRY mINERÁLNÍ POVRCHOVÁ
 úPRAVA

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu 21www.uzin.cz



UZIN TURbOLIGHT®-SYSTEm

UZIN Turbolight®-System
Systém pro rychlou výstavbu a renovaci

Rychlá a flexibilní výstavba podkladu
Systémová skladba pro výrobu rychle pokladatelného podkladu 
pro všechny druhy vrchní krytiny

• skladba pro vyrovnání velkých nerovností nebo výtluk v podkladu
• skladba na kritických podkladech

POUŽITÍ:
• na dřevěné trámové stropy a podlahy z dřevěných prken
• na betonové desky
• pro zatížení v bytech, kancelářích a shromažďovacích prostorech
• nejen připojené, ale i na dělící podložce

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• systémová skladba od stropní desky až ke krytině
• rychlý systém
• velmi malá stavební výška
• velmi malé plošné zatížení
• dobrá zvuková izolace
• vysoká tepelná izolace
• vhodné i do vlhkých místností

  UZIN Turbolight®-System v praxi

Systém k výrobě rychle pokladatelného kladečského podkladu s nízkou plošnou hmotností, velmi nízkou stavební výškou a vysokou zatížitelností.

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / role Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

53402 UZIN SC 914 Turbo 80 l (21 kg) pytel – 15 2,6 kg/m2 na cm tl. šedá

47435 UZIN NC 195* 25 kg pytel – 42 20 kg / m2 tmavě šedá

84710 UZIN RR 201 60 x 1,00 m 60,00 m2 24 rolí / 1440 m2 – bílá

87312 UZIN RR 201 30 x 1,00 m 30,00 m2 35 rolí / 1050 m2 – bílá

*Použití jiné stěrkovací hmoty UZIN/codex konzultovat s technikem UZIN
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Lehčená vyrovnávací a plnící malta UZIN SC 912 Ergo 
Lehčená vyrovnávací a plnící malta a jemným zrnem
Lehčená vyrovnávací a plnící malta a jemným zrnem k výrobě tenkovrstvých cementových podkladů  
od 5 mm pro pokládku podlahových krytin 

• díky jemnému zrnu je mimořádné vhodná pro konstrukce s malou stavební výškou

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA/ VLASTNOSTI:

• ke zhotovení lehkých vyrovnávacích připojených 
vrstev

• jako systémový prvek UZIN Turboligt®-System
• jako opravná a vyrovnávací malta velkých děr  

a vedení potrubí

• doba zpracování:              ca 30 min.*
• pochozí:                            po 12 hod.*
• zralá pro pokládku:           po 48 hod*
• bez deformací a s velmi malým pnutím
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / Palette Spotřeba Barva

83225 80 l (21 kg) pytel 12 2,6 kg/m² na cm tl. šedá

Speciální pojivo pro specifikovaný styroporénový granulát UZIN SC 910
Speciální cement UZIN SC 910
Speciální pojivo ke zhotovení tvarově stabilní lehčené vyrovnávací malty pro vnitřní a vlhké prostředí 
ve spojení s UZIN Turbolight® – System

• rychle schnoucí také ve velkých tloušťkách, šetří čekací dobu
• pro certifikované styroporénové granuláty Thermozell a Thermobound-Styroporgranulate ***
POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA/ VLASTNOSTI:

• ke zhotovení rozměrově stabilní lehčené vyrovná-
vací malty s vysokou pevností v tlaku

• pro lehčenou vyrovnávací maltu v tloušťce vrstvy 
od 0,5 cm do 30 cm

• ke zhotovení lehčené vyrovnávací malty pro UZIN 
Turbolight® – System připojené nebo na oddělující 
podložce

• doba zpracování:             ca 60 min.*
• pochozí:             po 1 dni*
• zralá pro pokládku:            po 2 dnech*
• míchatelná a čerpatelná běžnou technikou pro 

výrobu potěrů
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle  

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

74505 25 kg pytel 42 1 pytel na 200 l styroporenu šedá

74506 900 kg Big Bag** 1 Big Bag viz technický list UZIN SC 910 šedá

**  dodávka na objednávku *** použití jiného styroporénového granulátu konzultovat 

NOVINKA

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

UZIN TURbOLIGHT®-SYSTEm
Rychlá lehčená vyrovnávací malta UZIN SC 914 Turbo 
Rychlé lehké vyrovnání pro renovace
Rychlá lehčená vyrovnávací malta pro zhotovení vysoce tepelně izolačních, cementových kladečských 
podkladů 

• díky vláčné konzistenci se zvláště lehce zpracovává
• velmi rychle zralá pro pokládku a vysoce tepelně izolační

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA/ VLASTNOSTI:

• pro lehké vyrovnávací vrstvy připojené
• pro lehké vyrovnávací vrstvy na dělící podložce
• jako UZIN systémový prvek pro rychlou výstavbu 

a renovaci
• v UZIN Turbolight® – System pro veškeré vrchní krytiny
• na betonové stropy
• na dřevěné trámové stropy příp. podlahy z 

dřevěných prken
• s dělící podložkou na všechny rovné a nosné staré 

podklady

• doba zpracování:            ca 30 min.*
• pochozí:            po 12 hod.
• zralá pro pokládku:            po 48 hod.*        
• bez deformací a s velmi malým pnutím        
• nízká hustota
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

53402 80 l (21 kg) pytel 15 2,6 kg/m² na cm tl. šedá

velmi lehce 
zpracovatelný

velmi lehce 
zpracovatelná

 Uzin 
Utz AG
Z-23.

11-1996
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UZIN SC 968 Rychle schnoucí potěr 
Vysoce mechanicky pevná, předmíchaná potěrová směs pro použití v interiéru a exteriéru
Speciální směs hydraulických pojiv a aditiv, normálně vázající a rychle schnoucí, Vhodná pro zhotovení 
připojených cementových potěrů v tloušťce od 20 mm a plovoucích potěrů od 40 mm

• rychlé využití finální vrstvy, zhotovení vytápěných potěrů
POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• pro připojené potěry od tloušťky 20 mm
• pro potěry na oddělující vrstvě, plovoucí potěry v 

tloušťce od 40 mm
• potěry na zvukové nebo tepelné izolaci

• doba zpracování:                        ca 60 min.
• pochozí:                                   po ca 8 hod.
• zralá ke kladení dlažby:         po ca 24 hod.
• zralá ke kladení podlahovin a parket: po ca 72 hod.
• třída pevnosti:                           CT-C40-F6
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu 

RYCHLÉ CEmENTOVÉ POTĚRY

UZIN SC 989 Rychlý cement s minimálním smrštěním pro finální povrch
Finální povrch pro vysoké zatížení
Zrychlený speciální cement pro zhotovení tvarově stálých finálních potěrů bez smrštění, ve vnitřních  
a venkovních prostorech

• velmi dlouhá doba zpracování
• třída pevnosti od CT – C40 – F6 do CT – C50 – F7
• pokračování následných prací po krátkém čase
• rychlé provádění prací na velkých plochách beze spár, výrazné snížení nákladů na m2

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení finálních připojených potěrů, finálních 
potěrů na oddělující vrstvě a finálních potěrů na 
izolační vrstvě (plovoucí potěry)

• a vytápěných potěrů
• finálních potěrů pro vysoké zatížení v obytných, 

podnikatelských a průmyslových prostorech (např. 
průmyslových halách)

• pro potěry bez prohybů a propadů okrajů 
• následnou impregnaci produktem UZIN SC 1800 Finish

• doba zpracování:        3 – 4 hod*
• pochozí:       po 24 hod*
• zralý pro pokládku:      po ca 3 dnech*
• funkční vytápění:           po ca 3 dnech
• velmi malé pnutí        
• pro vnitřní a venkovní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle  

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Vel. balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

83069 25 kg pytel 42 4,0 kg/m²   1 cm** šedá

**mísící poměr 1 : 4 příp C40-F6

UZIN SC 980 Rychlý potěrový cement s velmi malým smrštěním 

Prakticky bez 
smrštění a 

dotvarováníi

Cementový potěr beze spár ve velkých plochách
Speciální pojivo ke zhotovení tvarově stabilních potěrů s velmi malým pnutím do vnitřního i venko-
vního prostředíich

• mimořádně malá náchylnost k trhlinám, s minimálním pnutím, stavebně vhodný a jistý
• rychlá práce na velkých plochách beze spár, výrazně snižuje náklady na m2

• pro rychlou pokládku, tím je možné provádět potěrové  a kladečské práce v nejkratším čase*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení připojených potěrů, plovoucích potěrů 
a potěrů na dělící vrstvě, vytápěných potěrů

• k vyhotovení potěrů s termínovým tlakem
• pro potěry bez prohybů a propadů okrajů
• pro velké plochy beze spár do 200 m2 v celku

• doba zpracování:       60 – 90 min.*
• pochozí:        po 12 hod.*
• zralý pro pokládku:       po 24 hod.* 
• funkční vytápění:             po ca 3 dnech*
• třída pevnosti CT-C25-F4 do CT-C40-F5
• pro vnitřní a venkovní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle 

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Vel. balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrsty Barva

43723 25 kg pytel 42
3,2 kg/m²   1 cm*** šedá

52603* 1000 kg Big Bag** 1 Big Bag 

** dodávka na objednávku ***mísící poměr 1 : 5 příp. C35-F5

Produkt čís. Vel. balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

73104 25 kg pytel 42 18 kg/m²  1 cm šedá
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RYCHLÉ CEmENTOVÉ POTĚRY
Rychlý potěrový cement s velmi malým smrštěním UZIN SC 970
Cementový potěr pro velké plochy s optimalizací spotřeby a beze spár

Nízká spotřeba, 
úspora času a 

beze spár

Speciální pojivo pro hospodárné zhotovení rozměrově stabilního rychlého cementového potěru  
s minimálním smrštěním

• velkoplošné práce beze spár, výrazně snižují náklady na m2

• pevnostní třída CT-C30-F5 při mísícím poměru 1 : 6 umožňuje nejhospodárnější řešení
• rychlé natápění a přesně definovaná zralost pro kladení, tím je možné provádět následné práce v krátkém 

čase*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI

• ke zhotovení plovoucích potěrů, potěrů na dělící 
vrstvě a připojených potěrů, vytápěných potěrů

• pro velké plochy beze spár do 200 m2

• pro potěry bez prohybů a propadu okrajů
• pro vyhotovení potěrů s pevně stanoveným termí-

nem

• doba zpracování:          90 – 120 min.*
• pochozí:          po 16 hod.*
• zralý pro pokládku:         po 10 -14 dnech.* 
• funkční vytápění:          po ca 3 dnech
• bez pnutí a tvarově stálý
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle 

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

73126 25 kg pytel 42 2,6 kg/m² 1 cm*** šedá

*** mísící poměr: 1 : 6 při C30-F5

Rychlý potěrový cement UZIN SC 960
Potěr je po jednom dni zralý pro kladení
Speciální pojivo pro zhotovení cementového potěru velmi rychle zralého pro kladení pro vnitřní  
a venkovní prostředí

• velmi rychle tvrdnoucí a zralý pro kladení, šetří čas a umožňuje velmi rychlý pracovní postup
• variabilní mísící poměr, flexibilní možnost použití

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení připojených potěrů, plovoucích potěrů 
a potěrů na dělící vrstvě, vytápěných potěrů

• pro potěrové práce termínově vázané
• pro velmi rychlou pokládku vrchní krytiny

• doba zpracování:          40 – 60 min.*
• pochozí:          po 3 - 5 hod.*
• zralý pro pokládku:        od 24 hod.*
• funkční vytápění:          po ca 3 dnech
• třída pevnosti od CT-C25-F4 do CT-C40-F7
• pro vnitřní a venkovní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Rychlá potěrová malta UZIN SC 966
Potěrová malta pro opravné práce a vadná místa v potěru
Předmíchaná rychlá potěrová malta s velmi rychlou zralostí pro kladení ve vnitřním a venkovním 
prostředích

• pouze se rozmíchá s vodou, jistá při požití
• velmi rychle tvrdnoucí, ideální pro termínované opravy potěru a na malé plochy

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení připojených potěrů, plovoucích potěrů 
a potěrů na dělící vrstvě, vytápěných potěrů

• ke zhotovení stabilních opravných malt
• pro termínované potěrové práce 

• doba zpracování:         ca 60 min.**
• pochozí:          po ca 3 hod.**
• zralá pro pokládku:         po 24 - 48 hod.** 
• pro vnitřní a venkovní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Vel. balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

12971 30 kg pytel 36 20 kg/m² 1 cm šedá

Produkt čís.. Vel. balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

1177 25 kg pytel 42 3,2 kg/m² 1 cm*** tmavě šedá

*** mísící poměr: 1 : 5 při. C35-F6
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TENKÉ POTĚRY
UZIN NC 195 Tenký potěr

Nivelace podkladu ve velké tloušťce vrstvy
Samorozlévací cementová vyrovnávací hmota pro připojený potěr pro tloušťky vrstvy od 3 do 40 mm

• jako  nosná vrstva v systému UZIN Turbolight®-System
• ideální jako vyrovnávací hmota pro velké vrstvy, flexibilně použitelná
• tekutá a čerpatelná, tím šetří čas

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení rovných, pevných kladečských ploch
• na cementové potěry, beton, teraso, kámen  

a keramiku
• jako vyrovnávací vrstva pro velké nerovnosti při 

renovačních pracích

• doba zpracování:       20 – 30 min.*
• pochozí:        po 2 - 3 hod.*
• zralá pro pokládku:       po ca 18 hod.* 
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle  

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt. čís. Vel. balení Přepr. jedn / paleta Spotřeba/Tloušťka vrstvy Barva

47435 25 kg pytel 42   5,1 kg/m2 /   3 mm
  8,5 kg/m2 /   5 mm
17,0 kg/m2 / 10 mm

tmavě šedá
33675** 1000 kg Big Bag 1 Big Bag

** dodání na objednávku

UZIN SC 995 Tenký cementový potěr

Univerzálně 
použitelný

Cementový tenký potěr s velmi malým pnutím pro objekty
Samorozlévací tenký cementový potěr ke zhotovení připojených potěrů a potěrů na dělící vrstvě pro 
tloušťky 3 mm – 30 mm

• velmi malé pnutí, s jistotou použitelný i ve velkých tloušťkách vrstvy
• rychlé schnutí také ve velkých tloušťkách vrstvy, zkracuje čekací dobu
• pro tenkovrstvé topné systémy

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení připojených potěrů a tenkovrstvých 
potěrů na dělící vrstvě

• pro normální zatížení, vnitřní prostředí v obytných  
a komerčních prostorách

• k zalévání tenkovrstvých teplovodních vytápěcích 
systémů

• jako nosná vrstva v systému UZIN Turbolight®- System

• doba zpracování:        20 – 40 min.*
• pochozí:        po 2 - 4 hod.*
• zralý pro pokládku:       po 24 hod.* 
• pro textilní a elastické krytiny, vícevrstvé parkety  

a keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle  

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt. čís. Vel. balení Přepr. jedn / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

74810 25 kg pytel 42 1,7 kg/m² 1 mm šedá
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TENKÉ POTĚRY
Kalciumsulfátový tenkovrstvý potěr UZIN SC 997
Kalciumsulfátový tenký potěr pro objekty, prakticky bez pnutí

Prakticky bez 
pnutí

Samorozlévací kalciumsulfátový tenký potěr ke zhotovení připojených potěrů a potěrů na oddělující 
vrstvě v tloušťkách vrstvy 3 mm – 50 mm  

• prakticky bez pnutí, s jistotou použitelný i ve velkých tloušťkách vrstvy
• ideální pro tenkovrstvé topné systémy

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení připojených potěrů a tenkých potěrů 
na dělící podložce

• pro normální zatížení v obytných a komerčních 
prostorách

• k zalévání tenkovrstvých teplovodních topných 
systémů

• pro renovační práce na podkladech, které jsou 
citlivé na pnutí

• doba zpracování:         30 – 40 min.*
• pochozí:         po 8 hod.*
• zralý pro pokládku:        po 24 hod.* (v 3mm tl.) 
• pro textilní / elastické krytiny a keramické dlažby a 

dlažby z přírodního kamene
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE CP 1 / stěrkovací hmoty na bázi kalci-

umsulfátu

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

74807 25 kg pytel 42 1,8 kg/m² 1 mm krémově bílá

mINERÁLNÍ POVRCHOVÁ úPRAVA
minerální povrchová úprava UZIN SC 993
Hospodárná povrchová úprava vysoce zatížených ploch 
Samorozlévací užitná cementová povrchová úprava bez povrchové krytiny pro průmyslové a komerční 
prostory pro tloušťky vrstvy od 4 do 10 mm

• velmi dobrý rozliv, proto nejlepší výsledky při pokládce
• nejlepší zpracovatelské vlastnosti

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení užitných vrstev, v průmyslovém  
a komerčním prostředí, bez povrchové krytiny

• ke zhotovení povrchových vrstev s vysokou odol-
ností proti oděru, protiskluzných (R 10) stejně tak i 
odolných posypovým solím

• na podklady s povrchovou pevností v tahu  
min. 1,5 N/mm2

• povrchové úpravy: dodržovat doporučení 
zvláštního technického listu

• doba zpracování:          ca 40 min.*
• pochozí:                        po 4 hod.*
• zralá pro pokládku:       po 3 dnech.* 
• přímo využitelná povrchová vrstva
• vysoce zatížitelná
• vysoká odolnost proti oděru A6 podle  

DIN EN 13813
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle 

 EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

74871 25 kg pytel 42  6,8 kg/m²   
17,0 kg/m²

 4 mm
10 mm tmavě šedá

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

NOVINKA
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DOPLŇKOVÉ PŘÍSADY PRO POTĚRY
UZIN AS 31 basic Pomocný přípravek pro zpracování potěru

Koncentrát pro plastifikaci cementových vytápěných potěrů

• plastifikuje, ulehčuje zpracování

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• cementové vytápěné potěry
• plovoucí potěry
• potěry na dělící vrstvě nebo připojené
• teplovodní podlahové vytápění
• pro všechny systémy potěrových čerpadel

• plastifikuje cementové potěry s třídou tahu za 
ohybu CT-F4

• redukuje množství záměsové vody pro zlepšení 
zpracovatelnosti a vyšší pevnosti

• pro vnitřní a venkovní prostředí

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

82197 20 kg kanystr 24 max. 0,05 % – 0,1 %  
(vztaženo k hmotnosti cementu) modrá

UZIN AS 41 Strong Zušlechtění potěru
Polymerová disperze pro zhotovení cementových potěrů o vysoké pevnosti

• usnadňuje zhutňování a vede k vyšší pevnosti potěru
• pro vytápěné potěry od CT-F5 a průmyslové potěry od CT-C30
• pro tenkovrstvé potěry / vytápěné potěry

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• cementové vytápěné potěry
• cementové průmyslové potěry
• plovoucí potěry
• potěry na dělící vrstvě a připojené potěry
• teplovodní podlahové vytápění

• funkční vytápění:  po 7 dnech
• vysoká pevnost za ohybu a tlaku
• snižuje pnutí ve vytvrzeném potěru a tím také 

náchylnost k tvorbě trhlin
• pro vnitřní a venkovní prostředí

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

82303 20 kg kanystr 24 max. 1 % 
(vztaženo k hmotnosti cementu) červená

UZIN AS 51 Express Přísada do potěru                                          
Prášková přísada do cementových potěrů ke zkrácení čekací doby do zralosti k pokládce

• snižuje spotřebu vody a zkracuje čekací dobu do zralosti ke kladení
• redukuje pnutí, smrštění a tvorbu trhlin

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• cementové vytápěné potěry
• plovoucí potěry
• potěry na dělící vrstvě a připojené potěry
• teplovodní podlahové vytápění
• pro všechna potěrová čerpadla
• cementové užitné potěry (garáže, dílny) 

• snižuje spotřebu vody až o 25% 
• zralá pro pokládku: po 12 - 14 dnech* 
• funkční vytápění: po 5 dnech
• pro vnitřní a venkovní prostředí

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

82268 10 kg 24 max. 0,25 % 
(vztaženo k hmotnosti cementu) bílá-nažloutlá

UZIN AS 52 Liquid Přísada do potěru                                          
Tekutá přísada do cementových potěrů ke zkrácení čekací doby do zralosti k pokládce

• snižuje spotřebu vody a zkracuje čekací dobu do zralosti ke kladení
• redukuje pnutí, smrštění a tvorbu trhlin
POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• cementové vytápěné potěry
• plovoucí potěry
• potěry na dělící vrstvě a připojené potěry
• teplovodní podlahové vytápění
• pro všechna potěrová čerpadla
• cementové užitné potěry (garáže, dílny)

• snižuje spotřebu vody až o 25% 
• zralá pro pokládku:  po ca 14 dnech* 
• funkční vytápění:  po 5 dnech
• pro vnitřní a venkovní prostředí

NOVINKA

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

85937 20 kg 24 max. 0,5 % 
(vztaženo k hmotnosti cementu) zeleno-hnědá
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K POTĚRům
UZIN okrajová páska 8/100                                                               UZIN Randdämmstreifen 8/100

Okrajová páska z PE s fóliovou patkou o tloušťce 8 mm a výšce 100 mm

• integrovaná foliová patka zabraňuje protékání tekutých malt, zabraňuje vzniku zvukových mostů 
• vhodná pro tenkovrstvé potěry, potěry na připojených, dělících a izolačních vrstvách  

a UZIN Turbolight®-System.

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro mechanické oddělení mezi podlahou a stěnou 
před stěrkováním nebo aplikací tenkovrstvých 
potěrů

• výška 100 mm, tloušťka 8 mm
• perfektně vhodná pro podlahové vytápění
• snadné odřezávání

Produkt čís. Vel. balení Přepravní jednotka / balík Spotřeba Barva

81199 role 30 bm 5 – světle modrá

2-K silikátová impregnace UZIN SC 1800 Finish
Difúzně otevřené silikátové zušlechtění pro minerální povrchovou úpravu UZIN SC 993 a rychlých 
cementových potěrů vyrobených z UZIN SC 980 a UZIN SC 989

• zvyšuje odolnost proti posypové soli, pohonným a mazacím hmotám
• bezbarvý, parodifúzně otevřený systém

DOBA SCHNUTÍ:

• 1. nátěr   ca. 1 – 2 hod.*
• 2. nátěr:   ca. 1 – 2 hod.*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro vysoké mechanické zatížení v komerčních  
a objektových prostorech

• snižuje náchylnost ke znečištění
• zlepšuje možnost čištění povrchu

• doba zpracování:             ca 60 min.*
• pochozí:              po ca 120 min.*
• pro vysoké mechanické zatížení
• snadné nanášení válečkem
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Vel. balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

82278 A/B 2,5 kg kombi nádoba 108 1. nátěr: 50 g/m²
2. nátěr: 50 g/m² transparentní

UZIN váleček z mikrovláken 25 cm/11 mm                       UZIN mikrofaser-Rolle 25 cm/11 mm
POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• nanášecí váleček pro nanášení UZIN SC 1800 
Finish

• systémový váleček k aplikaci UZIN SC 1800 Finish
• stabilní
• snadné používání
• delší životnost válečku díky zafoliování do folie

Produkt čís. Vel. balení Šířka válečku Přepravní jednotka / ks Barva

82642 UZIN váleček 25 cm/11 mm* 25 cm 1 bílá

* 25 cm/ 11 mm značí šířku válečku 25 cm a délku vlákna 11 mm

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K POTĚRům
Anrühreimer 110 l  míchací nádoba 110 l  

Stabilní plastová nádoba k rozmíchání vyrovnávacích a výplňových malt

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k rozmíchání např. UZIN SC 914 Turbo  
a UZIN SC 912 Ergo

• stabilní konstrukce

Produkt čís. Obsah Přepravní jednotka  / ks Přepravní jednotka / paleta Barva

83248 110 l 1 - bílá

Uzin Ausbreitmaßscheibe                                                                                      UZIN terčík rozlivu 
Terčík k určování rozlivu stěrkovacích hmot a tenkovrstvých potěrů UZIN
• Oboustranná stupnice v „mm“ a „inch“ – snadné používání

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• před stěrkováním stěrkovacími hmotami UZIN
• před potěrovými pracemi tenkovrstvými potěry 

UZIN

• rychlé stanovení rozlivu
• kompletní sada s návodem

Produkt čís. Přepravní jednotka / ks Barva

147648 1 bílá / modrá

NOVINKA
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Tato zde popsaná doporučení nemohou být přirozeně zcela kompletní. Pro všechny produkty jsou proto k dispozici  
podrobné technické listy, kterých je nutné bezpodmínečně dbát.

      PŘÍPRAVA  PODKLADU

3131



PŘEHLED POUžITÍ PENETRACÍ
DISPERZNÍ PENETRACE 2-K UZÁVĚRA VLHKOSTI   ZPEVNĚNÍ POTĚRU     1-K UZÁVĚRA VLHKOSTI                                                    PENETRACE POD PARKETY                                              SPECIALITA

UZIN PE 360 PLUS UZIN PE 280 UZIN PE 260 UZIN TERRAPRImO 10 UZIN PE 480 NEU UZIN PE 460 UZIN PE 425 UZIN PE 400 UZIN PE 412 UZIN PE 414 biTurbo UZIN PE 420 UZIN PE 390 UZIN PE 630

SYSTÉmOVÁ SLOžKA RYCHLÉ VÝSTAVbY 333 333 333 333 333

UZÁVĚRA VLHKOSTI 333 333 333 333 333

ZPEVNĚNÍ POTĚRU 33 33 333 3 3

PODKLAD PODKLAD
CEmENTOVÝ POTĚR 333 3 333 3 3 333 333 333 333 33 333

KALCIUmSULFÁTOVÝ POTĚR 33 3 33 3 3 333

bETON (SUCHÝ) 33 33 333 333 3 3 3
bETON, CEmENTOVÝ POTĚR SE 
ZVÝŠENOU ZbYTKOVOU VLHKOSTÍ 333 333 333  1) 333 333

POTĚR Z LITÉHO ASFALTU, 
POPÍSKOVANÝ 333 33 33 33 3 3

POTĚR Z LITÉHO ASFALTU, 
NEDOSTATEčNĚ POPÍSKOVANÝ 333 33 333 333 333

SÁDROVLÁKNITÉ SUCHÉ POTĚRY 33 33 33 3 3
mAGNEZITOVÉ A xYLOLITOVÉ 
POTĚRY 3 3 333 333 333 333 33 333

DŘEVOTŘÍSKOVÉ A OSb DESKY  
A) PEVNĚ PŘIŠROUbOVANÉ 33 33 333 333 33 333

DŘEVOTŘÍSKOVÉ A OSb DESKY 
b) PLOVOUCÍ 333 333 333

DŘEVĚNÁ PALUbKOVÁ PODLAHA 3 333
KERAmICKÉ PODLAHY, TERASO  
A KAmENNÁ PODLAHA 333 3 333 333 333

PODKLADY S CELOPLOŠNÝmI 
PEVNĚ PŘÍDRžNÝmI ZbYTKY 
LEPIDEL ODOLNÝCH VODĚ

333 33 33 33 333 333 333

PODKLADY S CELOPLOŠNÝmI 
PEVNĚ PŘÍDRžNÝmI ZbYTKY 
LEPIDEL ROZPUSTNÝCH VE VODĚ

33 33 333 333

PEVNĚ PŘÍDRžNÉ POVRSTVENÍ 
A NÁTĚRY 333 3 33 33 333 333 3

PENETROVÁNÍ POD PARKETOVÁ LEPIDLA PENETROVÁNÍ POD PARKETOVÁ LEPIDLA
1-K STP-STP PARKETOVÁ LEPIDLA 333 333 333 333 333

1-K-PUR PARKETOVÁ LEPIDLA 333 333 333 333 333

2-K-PUR PARKETOVÁ LEPIDLA 333 333 333 333 333

DISPERZNÍ PARKETOVÁ LEPIDLA 3 333

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI
bARVA mléčně modrá okrová bílá šedomodrá nažloutlá nahnědlá transparentní / bílá béžová hnědá hnědá zelená tmavě šedá

SPOTŘEbA

80 - 150 g/m² 70 - 150 g/m² 40 - 150 g/m² 80 - 150 g/m² 250 - 500 g/m² 200 - 600 g/m² 1. nátěr: 50 - 200 g/m²  
2. nátěr: 50 - 150 g/m²

1. vrstva: 60 - 70 g/m² 1:1 
2. vrstva: 120 - 130 g/m² pur

POmĚR ŘEDĚNÍ 1:1 | 1:2 | 1:3 1:1 1:1

EKOLOGICKÁ ZNAčKA

DObA SCHNUTÍ DObA SCHNUTÍ
OTEVŘENÁ DObA 30 - 45 min.* 25 - 30 min.* ca 45 min.* ca 90 min.* 50 - 60 min.*

HUTNÝ PODKLAD ca 45 min.* ca 60 min.* 2 - 4 hod.* 40 - 60 min.*

mÁLO SAVÝ PODKLAD ca 60 min.* ca 45 min.* ca 60 min.* 2 - 4 hod.* 90 - 120 min.*

SAVÝ PODKLAD ca 30 min.* ca 30 min.* ca 2 hod.*

1. NÁTĚR 12 - 24 hod.* ca 8 hod.* ca 1 - 2 hod.* ca 1 hod.* min 2 hod.* ca 1 hod.*

2. NÁTĚR 12 - 24 hod.* 8 - 21 hod.* 12 - 48 hod.* ca 2 hod.* ca 12 hod. ca 1 hod.*

POCHůZNOST / 
PŘEPRACOVATELNOST PO

30 - 60 min.* ca. 45 min.* 30 - 60 min.* 1 - 2 h* 12 - 24 h* ca. 8 h* 1 - 2 hod.* ca 1 hod.*

 udržitelnost
i

Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

1) ne na beton
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PŘEHLED POUžITÍ PENETRACÍ
DISPERZNÍ PENETRACE 2-K UZÁVĚRA VLHKOSTI   ZPEVNĚNÍ POTĚRU     1-K UZÁVĚRA VLHKOSTI                                                    PENETRACE POD PARKETY                                              SPECIALITA

UZIN PE 360 PLUS UZIN PE 280 UZIN PE 260 UZIN TERRAPRImO 10 UZIN PE 480 NEU UZIN PE 460 UZIN PE 425 UZIN PE 400 UZIN PE 412 UZIN PE 414 biTurbo UZIN PE 420 UZIN PE 390 UZIN PE 630

SYSTÉmOVÁ SLOžKA RYCHLÉ VÝSTAVbY 333 333 333 333 333

UZÁVĚRA VLHKOSTI 333 333 333 333 333

ZPEVNĚNÍ POTĚRU 33 33 333 3 3

PODKLAD PODKLAD
CEmENTOVÝ POTĚR 333 3 333 3 3 333 333 333 333 33 333

KALCIUmSULFÁTOVÝ POTĚR 33 3 33 3 3 333

bETON (SUCHÝ) 33 33 333 333 3 3 3
bETON, CEmENTOVÝ POTĚR SE 
ZVÝŠENOU ZbYTKOVOU VLHKOSTÍ 333 333 333  1) 333 333

POTĚR Z LITÉHO ASFALTU, 
POPÍSKOVANÝ 333 33 33 33 3 3

POTĚR Z LITÉHO ASFALTU, 
NEDOSTATEčNĚ POPÍSKOVANÝ 333 33 333 333 333

SÁDROVLÁKNITÉ SUCHÉ POTĚRY 33 33 33 3 3
mAGNEZITOVÉ A xYLOLITOVÉ 
POTĚRY 3 3 333 333 333 333 33 333

DŘEVOTŘÍSKOVÉ A OSb DESKY  
A) PEVNĚ PŘIŠROUbOVANÉ 33 33 333 333 33 333

DŘEVOTŘÍSKOVÉ A OSb DESKY 
b) PLOVOUCÍ 333 333 333

DŘEVĚNÁ PALUbKOVÁ PODLAHA 3 333
KERAmICKÉ PODLAHY, TERASO  
A KAmENNÁ PODLAHA 333 3 333 333 333

PODKLADY S CELOPLOŠNÝmI 
PEVNĚ PŘÍDRžNÝmI ZbYTKY 
LEPIDEL ODOLNÝCH VODĚ

333 33 33 33 333 333 333

PODKLADY S CELOPLOŠNÝmI 
PEVNĚ PŘÍDRžNÝmI ZbYTKY 
LEPIDEL ROZPUSTNÝCH VE VODĚ

33 33 333 333

PEVNĚ PŘÍDRžNÉ POVRSTVENÍ 
A NÁTĚRY 333 3 33 33 333 333 3

PENETROVÁNÍ POD PARKETOVÁ LEPIDLA PENETROVÁNÍ POD PARKETOVÁ LEPIDLA
1-K STP-STP PARKETOVÁ LEPIDLA 333 333 333 333 333

1-K-PUR PARKETOVÁ LEPIDLA 333 333 333 333 333

2-K-PUR PARKETOVÁ LEPIDLA 333 333 333 333 333

DISPERZNÍ PARKETOVÁ LEPIDLA 3 333

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI
bARVA mléčně modrá okrová bílá šedomodrá nažloutlá nahnědlá transparentní / bílá béžová hnědá hnědá zelená tmavě šedá

SPOTŘEbA

80 - 150 g/m² 70 - 150 g/m² 40 - 150 g/m² 80 - 150 g/m² 250 - 500 g/m² 200 - 600 g/m² 1. nátěr: 50 - 200 g/m²  
2. nátěr: 50 - 150 g/m²

1. vrstva: 60 - 70 g/m² 1:1 
2. vrstva: 120 - 130 g/m² pur

POmĚR ŘEDĚNÍ 1:1 | 1:2 | 1:3 1:1 1:1

EKOLOGICKÁ ZNAčKA

DObA SCHNUTÍ DObA SCHNUTÍ
OTEVŘENÁ DObA 30 - 45 min.* 25 - 30 min.* ca 45 min.* ca 90 min.* 50 - 60 min.*

HUTNÝ PODKLAD ca 45 min.* ca 60 min.* 2 - 4 hod.* 40 - 60 min.*

mÁLO SAVÝ PODKLAD ca 60 min.* ca 45 min.* ca 60 min.* 2 - 4 hod.* 90 - 120 min.*

SAVÝ PODKLAD ca 30 min.* ca 30 min.* ca 2 hod.*

1. NÁTĚR 12 - 24 hod.* ca 8 hod.* ca 1 - 2 hod.* ca 1 hod.* min 2 hod.* ca 1 hod.*

2. NÁTĚR 12 - 24 hod.* 8 - 21 hod.* 12 - 48 hod.* ca 2 hod.* ca 12 hod. ca 1 hod.*

POCHůZNOST / 
PŘEPRACOVATELNOST PO

30 - 60 min.* ca. 45 min.* 30 - 60 min.* 1 - 2 h* 12 - 24 h* ca. 8 h* 1 - 2 hod.* ca 1 hod.*

333  Hlavní oblast použití  /  33  Rozšířená oblast použití  /  3  Rovněž možno

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

100 - 600 g/m²100 - 150 g/m²80 - 150 g/m² / vrstva

40 - 120 min.*2 - 4 hod.*ca 1 hod.*

80 - 150 g/m² / vrstva

ca 2 hod.*

výrobek bude zařazen do programu v průběhu 1. pololetí 2019
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PŘEHLED POUžITÍ STĚRKOVACÍCH HmOT
STAbILNÍ STĚRKOVACÍ HmOTY SAmOROZLÉVACÍ STĚRKOVACÍ HmOTY    CEmENTOVÉ STĚRK. HmOTY                SAmOROZLÉVACÍ KALCIUmSULFÁTOVÉ STĚRKOVACÍ HmOTY SPECÁLNÍ STĚRKOVACÍ HmOTY

UZIN NC 182 UZIN NC 118 UZIN NC 888 S UZIN NC 170 LevelStar UZIN NC 160 UZIN NC 150 NC 172 biTurbo UZIN NC 174 UZIN NC 175 NEU UZIN NC 111 biColor UZIN NC 110 UZIN NC 112 Turbo UZIN NC 115 UZIN NC 405 UZIN KR 410

bÁZE Cement Kalciumsulfát Cement Cement Cement Cement Cement Cement Cement Kalciumsulfát Kalciumsulfát Kalciumsulfát Kalciumsulfát Disperze Reaktivní pryskyřice

TLOUŠťKA VRSTVY neomezená neomezená 0 - 4 mm neomezená 0 - 20 mm 0 - 10 mm neomezená 1,5 - 20 mm 3 - 20 mm do 0 -10 mm 0 - 50 mm 0 - 10 mm 2 - 30 mm 1 mm neomezená

PODKLAD PODKLAD
SYSTÉmOVÁ SLOžKA RYCHLÉ 
VÝSTAVbY  333 33 333 33 333 33 33 33 3 33

CEmENTOVÝ POTĚR 333 3 333 333 333 333 333 333 3 3 3 3 3

KALCIUmSULFÁTOVÝ POTĚR 33 333 333 333 333 333 333 3 3 333 333 333 3

bETON 333 3 333 333 333 3 333 333 3 3 3 3 333

bETON, CEmENTOVÝ POTĚR SE 
ZVÝŠENOU ZbYTKOVOU/VZLÍNAjÍCÍ 
VLHKOSTÍ

333 333 333 333 33 333 33 3 3 3 3 3

POTĚR Z LITÉHO ASFALTU,  
POPÍSKOVANÝ 33 333 333 33 333 3 333 3 3 333 333 333 333 33

POTĚR Z LITÉHO ASFALTU, 
NEDOSTATEčNĚ POPÍSKOVANÝ 33 333 333 33 3 3 3 3 3 333 333 333 33 333

SÁDROVLÁKNITÉ SUCHÉ POTĚRY 33 333 333 33 3 3 333 33 333 333 333 333 333

mAGNEZITOVÉ A xYLOLITOVÉ POTĚRY 333 333 333 3 3 333 3 3 333 333 333 3

DŘEVOTŘÍSKOVÉ A OSb DESKY, 
 A) PEVNĚ PŘIŠROUbOVANÉ 33 333 333 333 3 3 3 3 333 333 333 333 333 333

DŘEVOTŘÍSKOVÉ A OSb DESKY,  
b) PLOVOUCÍ 3 3 333 333 3 3 3 3 333 333 333 333 333 333 333

DŘEVĚNÁ PALUbKOVÁ PODLAHA 3 3	 3 333 3 3 3 3 333 33** 33** 33** 333

KERAmICKÉ PODLAHY, TERASO  
A KAmENNÁ PODLAHA 33 3 333 333 333 333 333 3 333 3 3 3 3 333

PODKLADY S CELOPLOŠNÝmI PEVNĚ 
PŘÍDRžNÝmI ZbYTKY LEPIDEL 
ODOLNÝCH VODĚ

33 3 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 3 333

PODKLADY S CELOPLOŠNÝmI PEVNĚ 
PŘÍDRžNÝmI ZbYTKY LEPIDEL 
ROZPUSTNÝCH VE VODĚ

333 3 3 333 333 333 333 3 33 333 333 333 3

PEVNĚ PŘÍDRžNÉ POVRSTVENÍ  
A NÁTĚRY 333 3 333 333 3 3 333 3 3 33 33 33 3 333

KRYTINY KRYTINY
TExTILNÍ KRYTINY 333 333 333 333 333 333 333 3 333 333 333 333 333 33

ELASTICKÉ KRYTINY 333 333 333 333 333 33 333 333 333 333 333 333 333 333

VÍCEVRSTVÉ PARKETY 333 3 333 33 333 333 333 333 33 333 33 333

mASIVNÍ PARKETY 333 33 333 333 333 333 33 3 33 3 333

KRYTINY Z KERAmIKY  
A PŘÍRODNÍHO KAmENE 333 3 333 333 333 33 3 3 3 333

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI

EKOLOGICKÉ ZNAčENÍ

PEVNOST V TLAKU A ZA OHYbU C30 - F7 C30 - F6 C20 - F7 C40 - F7 C30 - F6 C25 - F5 C50 - F10 C35 - F7 C40 - F10 C50 - F10 C35 - F7 C40 - F10 C35 - F7

SPOTŘEbA mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,2 kg
4 4,8 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1,5  2,4 kg
2 3,2 kg
10 16 kg

mm kg/m2

3 4,8 kg
5    8 kg
10  16 kg

mm kg/m2

1 1,7 kg
3 5,1 kg
10 17 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,7 kg
3 5,1 kg
10 17 kg

mm kg/m2

3 4,5 kg
5 7,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1                   0,25- 
                         1,5 kg

mm kg/m2

1 1,6 kg
3 4,8 kg
10 16 kg

DObA ZPRACOVÁNÍ ca 15  min.* 10 - 15  min.* 5 - 10  min.* 20 - 30 min.* 20 - 30 min.* 20 - 40  min.* max. 15  min.* ca 30  min.* 20 - 30  min.* 15 - 20  min.* ca 35  min.* 15 - 20  min.* ca 35  min.* 30 - 40  min.*

POCHůZNOST PO (TLOUŠťKA 3mm) ca 25 min.* 30 - 45 min.* ca 30 min.* 1,5 - 2 hod.* ca 2 hod.* 2 - 3 hod.* ca 60 min.* ca 2 hod.* ca 2 hod.* ca 2 hod. ca 2 hod.* 1 - 2 hod.* ca 2 hod.* 6 - 8 hod.* ca 24 h hod.*

DObA SCHNUTÍ PŘI TLOUŠťCE 
VRSTVY 3 mm ca 60 min.* ca 2 hod.* 30 - 60 min.* ca 6 hod.* ca 20 hod.* ca 24 hod.* ca 60 min.* ca 24 hod.* ca 6 hod.*

po změně barvy zelené 
 na lososovou ca 20 hod.* ca 6 hod.* ca 20 hod.* ca 24 hod.* ca 24 hod.*
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PŘEHLED POUžITÍ STĚRKOVACÍCH HmOT
STAbILNÍ STĚRKOVACÍ HmOTY SAmOROZLÉVACÍ STĚRKOVACÍ HmOTY    CEmENTOVÉ STĚRK. HmOTY                SAmOROZLÉVACÍ KALCIUmSULFÁTOVÉ STĚRKOVACÍ HmOTY SPECÁLNÍ STĚRKOVACÍ HmOTY

UZIN NC 182 UZIN NC 118 UZIN NC 888 S UZIN NC 170 LevelStar UZIN NC 160 UZIN NC 150 NC 172 biTurbo UZIN NC 174 UZIN NC 175 NEU UZIN NC 111 biColor UZIN NC 110 UZIN NC 112 Turbo UZIN NC 115 UZIN NC 405 UZIN KR 410

bÁZE Cement Kalciumsulfát Cement Cement Cement Cement Cement Cement Cement Kalciumsulfát Kalciumsulfát Kalciumsulfát Kalciumsulfát Disperze Reaktivní pryskyřice

TLOUŠťKA VRSTVY neomezená neomezená 0 - 4 mm neomezená 0 - 20 mm 0 - 10 mm neomezená 1,5 - 20 mm 3 - 20 mm do 0 -10 mm 0 - 50 mm 0 - 10 mm 2 - 30 mm 1 mm neomezená

PODKLAD PODKLAD
SYSTÉmOVÁ SLOžKA RYCHLÉ 
VÝSTAVbY  333 33 333 33 333 33 33 33 3 33

CEmENTOVÝ POTĚR 333 3 333 333 333 333 333 333 3 3 3 3 3

KALCIUmSULFÁTOVÝ POTĚR 33 333 333 333 333 333 333 3 3 333 333 333 3

bETON 333 3 333 333 333 3 333 333 3 3 3 3 333

bETON, CEmENTOVÝ POTĚR SE 
ZVÝŠENOU ZbYTKOVOU/VZLÍNAjÍCÍ 
VLHKOSTÍ

333 333 333 333 33 333 33 3 3 3 3 3

POTĚR Z LITÉHO ASFALTU,  
POPÍSKOVANÝ 33 333 333 33 333 3 333 3 3 333 333 333 333 33

POTĚR Z LITÉHO ASFALTU, 
NEDOSTATEčNĚ POPÍSKOVANÝ 33 333 333 33 3 3 3 3 3 333 333 333 33 333

SÁDROVLÁKNITÉ SUCHÉ POTĚRY 33 333 333 33 3 3 333 33 333 333 333 333 333

mAGNEZITOVÉ A xYLOLITOVÉ POTĚRY 333 333 333 3 3 333 3 3 333 333 333 3

DŘEVOTŘÍSKOVÉ A OSb DESKY, 
 A) PEVNĚ PŘIŠROUbOVANÉ 33 333 333 333 3 3 3 3 333 333 333 333 333 333

DŘEVOTŘÍSKOVÉ A OSb DESKY,  
b) PLOVOUCÍ 3 3 333 333 3 3 3 3 333 333 333 333 333 333 333

DŘEVĚNÁ PALUbKOVÁ PODLAHA 3 3	 3 333 3 3 3 3 333 33** 33** 33** 333

KERAmICKÉ PODLAHY, TERASO  
A KAmENNÁ PODLAHA 33 3 333 333 333 333 333 3 333 3 3 3 3 333

PODKLADY S CELOPLOŠNÝmI PEVNĚ 
PŘÍDRžNÝmI ZbYTKY LEPIDEL 
ODOLNÝCH VODĚ

33 3 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 3 333

PODKLADY S CELOPLOŠNÝmI PEVNĚ 
PŘÍDRžNÝmI ZbYTKY LEPIDEL 
ROZPUSTNÝCH VE VODĚ

333 3 3 333 333 333 333 3 33 333 333 333 3

PEVNĚ PŘÍDRžNÉ POVRSTVENÍ  
A NÁTĚRY 333 3 333 333 3 3 333 3 3 33 33 33 3 333

KRYTINY KRYTINY
TExTILNÍ KRYTINY 333 333 333 333 333 333 333 3 333 333 333 333 333 33

ELASTICKÉ KRYTINY 333 333 333 333 333 33 333 333 333 333 333 333 333 333

VÍCEVRSTVÉ PARKETY 333 3 333 33 333 333 333 333 33 333 33 333

mASIVNÍ PARKETY 333 33 333 333 333 333 33 3 33 3 333

KRYTINY Z KERAmIKY  
A PŘÍRODNÍHO KAmENE 333 3 333 333 333 33 3 3 3 333

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI

EKOLOGICKÉ ZNAčENÍ

PEVNOST V TLAKU A ZA OHYbU C30 - F7 C30 - F6 C20 - F7 C40 - F7 C30 - F6 C25 - F5 C50 - F10 C35 - F7 C40 - F10 C50 - F10 C35 - F7 C40 - F10 C35 - F7

SPOTŘEbA mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,2 kg
4 4,8 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1,5  2,4 kg
2 3,2 kg
10 16 kg

mm kg/m2

3 4,8 kg
5    8 kg
10  16 kg

mm kg/m2

1 1,7 kg
3 5,1 kg
10 17 kg

mm kg/m2

1 1,5 kg
3 4,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1 1,7 kg
3 5,1 kg
10 17 kg

mm kg/m2

3 4,5 kg
5 7,5 kg
10 15 kg

mm kg/m2

1                   0,25- 
                         1,5 kg

mm kg/m2

1 1,6 kg
3 4,8 kg
10 16 kg

DObA ZPRACOVÁNÍ ca 15  min.* 10 - 15  min.* 5 - 10  min.* 20 - 30 min.* 20 - 30 min.* 20 - 40  min.* max. 15  min.* ca 30  min.* 20 - 30  min.* 15 - 20  min.* ca 35  min.* 15 - 20  min.* ca 35  min.* 30 - 40  min.*

POCHůZNOST PO (TLOUŠťKA 3mm) ca 25 min.* 30 - 45 min.* ca 30 min.* 1,5 - 2 hod.* ca 2 hod.* 2 - 3 hod.* ca 60 min.* ca 2 hod.* ca 2 hod.* ca 2 hod. ca 2 hod.* 1 - 2 hod.* ca 2 hod.* 6 - 8 hod.* ca 24 h hod.*

DObA SCHNUTÍ PŘI TLOUŠťCE 
VRSTVY 3 mm ca 60 min.* ca 2 hod.* 30 - 60 min.* ca 6 hod.* ca 20 hod.* ca 24 hod.* ca 60 min.* ca 24 hod.* ca 6 hod.*

po změně barvy zelené 
 na lososovou ca 20 hod.* ca 6 hod.* ca 20 hod.* ca 24 hod.* ca 24 hod.*

																																																																														

333  Hlavní oblast použití  /  33  Rozšířená oblast použití  /  3  Rovněž možno

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

novinka

** od tloušťky vrstvy 3 mm s UZIN Armierungsfaser 

novinka
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PŘEHLED POUžITÍ IZOLAčNÍCH A KLADEčSKÝCH PODLOžEK
VYLEPŠENÍ PODKLADů VYLEPŠENÍ PODKLADů

UZIN multimoll  
Softsonic 3 mmUZIN multimoll Vlies UZIN multimoll Top 4 UZIN multimoll Top 7 UZIN multimoll Top 12 UZIN RenoTop PLUS UZIN RR 181 UZIN RR 181 FR UZIN RR 183 Ebofloor UZIN RR 185 UZIN RR 186 Eboflex UZIN RR 188 UZIN RR 189 PLUS FR UZIN PE-Folie

mATERIÁL Polyesterové rouno  PUR, minerální rouno Směs umělých vláken Směs umělých vláken Směs umělých vláken mDF, xPE Syntetické rouno Syntetické rouno Gelová latex. pěna, 
polyesterové rouno

Rouno ze skelných 
vláken

Latexované  polyes-
terové rouno

PUR, korkový 
granulát 

PUR, korkový 
granulát Polyethylen

PLOŠNÁ HmOTNOST V KG/m² 0,25 3,0 2,8 4,5 8,4 7,8 0,85 0,9 1,8 1,25 0,9 0,9 / 1,3 / 1,8 / 2,7 1,08 / 1,44 0,19

TLOUŠťKA V mm 1,1 3 4 7 12 10 6,5 6 4 1,5 1 2 / 3 / 4 / 6 3 / 4 0,2

VRCHNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA VRCHNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA
PVC- / CV-KRYTINY 3 3 3 33 33 33 33 3

PCV-DESIGNOVÉ KRYTINY 3 3 3 333 3

POLYOLEFINOVÉ KRYTINY 3 3 3 33

LINOLEUm 3 3 3 333 3

KAUčUKOVÉ KRYTINY 3 3 3 3

LEPENÍ PARKET  
a) PERO-DRÁžKA 333 333 333 333 333 33 	33 3

PLEPENÍ PARKET  
b) bEZ PERO-DRÁžKA 333 33 33 33 33

TExTILNÍ KRYTINY 33 33 33 333 333 333 333 333 333 333 333

VPICHOVANÉ KRYTINY 33 33 33 333 33 33 33 33 33 3

PAROZÁbRANA POD PLOVOUCÍm 
PODLAHOVÝm SYSTÉmEm 333

NÁSLEDNÉ STĚRKOVÁNÍ 3 3 3 3

PODKLADY PODKLADY
NOVÝ PODKLAD 3 33 33 33 33 3 333 333 33 3 33 33 33 33

STARÝ PODKLAD 333 333 333 333 333 333 33 333 333 333 333 333

PODKLAD NÁCHYLNÝ K TRHLINÁm 333 333 333 333 333 3 3 3 3 333

KOmbINOVANÝ PODKLAD 33 33 333 333 333 3 3 3 3 3 3 333

UžITNÁ PODLAHA 333 333 33 333 33 33 333

VLHKÝ PODKLAD 333
ZNEčIŠTĚNÝ, ZAOLEjOVANÝ 
PODKLAD 33 333

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ 
VYTÁPĚNÍ 333 33 3 	33 	33

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI
bARVA zelenobílá bílý melír bílý melír bílý melír bílý melír hnědá antracit antracit světle zelená šedá světle zelená šedohnědá/ melír šedohnědá/ melír transparentní

EKOLOGICKÉ ZNAčKY

CHOVÁNÍ ZA HOŘENÍ

Bfl-s12) B21) B21) B21) B21) Bfl-s12) B21) Bfl-s12) Bfl-s12) Bfl-s12) B21) Bfl-s12)

SNÍžENÍ KROčEjOVÉHO HLUKU 
dB: 14 dB: 12 dB: 13 dB: 22 dB: 27 dB: 27 dB: 26 dB: 15 / 16 /  

17 / 17 dB: 18 / 19

PEVNÉ LEPENÍ 333 333 333 333 333 333 333

SAmOLEPICÍ 333 333

VOLNÁ POKLÁDKA 333 333 333 333 3 3 333

TEPELNÁ PROSTUPNOST
[U: IN W/m²K] 17,04 23,81 11,36 7,78 12,35 6,67 6,67 16,67 25,00 / 20,00 

16,67 / 10,00 20,00 / 16,67

TEPELNÝ ODPOR  
[R: IN m²K/W] 0,06 0,04 0,09 0,13 0,08 0,15 0,15 0,06 0,04 / 0,05 

0,06 / 0,10 0,05 / 0,06 0,0005

VHODNOST PRO KOLEčKOVÉ 
žIDLE DLE DIN EN 12 529 333 333 333 333 333 333 33 333 33 33 33	

ZATÍžITELNOST
MESSE / FAIR Hotel MESSE / FAIR MESSE / FAIR MESSE / FAIR MESSE / FAIR

1) DIN 4102-1   
2) DIN EN 13 501-1
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PŘEHLED POUžITÍ IZOLAčNÍCH A KLADEčSKÝCH PODLOžEK
VYLEPŠENÍ PODKLADů VYLEPŠENÍ PODKLADů

UZIN multimoll  
Softsonic 3 mmUZIN multimoll Vlies UZIN multimoll Top 4 UZIN multimoll Top 7 UZIN multimoll Top 12 UZIN RenoTop PLUS UZIN RR 181 UZIN RR 181 FR UZIN RR 183 Ebofloor UZIN RR 185 UZIN RR 186 Eboflex UZIN RR 188 UZIN RR 189 PLUS FR UZIN PE-Folie

mATERIÁL Polyesterové rouno  PUR, minerální rouno Směs umělých vláken Směs umělých vláken Směs umělých vláken mDF, xPE Syntetické rouno Syntetické rouno Gelová latex. pěna, 
polyesterové rouno

Rouno ze skelných 
vláken

Latexované  polyes-
terové rouno

PUR, korkový 
granulát 

PUR, korkový 
granulát Polyethylen

PLOŠNÁ HmOTNOST V KG/m² 0,25 3,0 2,8 4,5 8,4 7,8 0,85 0,9 1,8 1,25 0,9 0,9 / 1,3 / 1,8 / 2,7 1,08 / 1,44 0,19

TLOUŠťKA V mm 1,1 3 4 7 12 10 6,5 6 4 1,5 1 2 / 3 / 4 / 6 3 / 4 0,2

VRCHNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA VRCHNÍ PODLAHOVÁ KRYTINA
PVC- / CV-KRYTINY 3 3 3 33 33 33 33 3

PCV-DESIGNOVÉ KRYTINY 3 3 3 333 3

POLYOLEFINOVÉ KRYTINY 3 3 3 33

LINOLEUm 3 3 3 333 3

KAUčUKOVÉ KRYTINY 3 3 3 3

LEPENÍ PARKET  
a) PERO-DRÁžKA 333 333 333 333 333 33 	33 3

PLEPENÍ PARKET  
b) bEZ PERO-DRÁžKA 333 33 33 33 33

TExTILNÍ KRYTINY 33 33 33 333 333 333 333 333 333 333 333

VPICHOVANÉ KRYTINY 33 33 33 333 33 33 33 33 33 3

PAROZÁbRANA POD PLOVOUCÍm 
PODLAHOVÝm SYSTÉmEm 333

NÁSLEDNÉ STĚRKOVÁNÍ 3 3 3 3

PODKLADY PODKLADY
NOVÝ PODKLAD 3 33 33 33 33 3 333 333 33 3 33 33 33 33

STARÝ PODKLAD 333 333 333 333 333 333 33 333 333 333 333 333

PODKLAD NÁCHYLNÝ K TRHLINÁm 333 333 333 333 333 3 3 3 3 333

KOmbINOVANÝ PODKLAD 33 33 333 333 333 3 3 3 3 3 3 333

UžITNÁ PODLAHA 333 333 33 333 33 33 333

VLHKÝ PODKLAD 333
ZNEčIŠTĚNÝ, ZAOLEjOVANÝ 
PODKLAD 33 333

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ 
VYTÁPĚNÍ 333 33 3 	33 	33

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI
bARVA zelenobílá bílý melír bílý melír bílý melír bílý melír hnědá antracit antracit světle zelená šedá světle zelená šedohnědá/ melír šedohnědá/ melír transparentní

EKOLOGICKÉ ZNAčKY

CHOVÁNÍ ZA HOŘENÍ

Bfl-s12) B21) B21) B21) B21) Bfl-s12) B21) Bfl-s12) Bfl-s12) Bfl-s12) B21) Bfl-s12)

SNÍžENÍ KROčEjOVÉHO HLUKU 
dB: 14 dB: 12 dB: 13 dB: 22 dB: 27 dB: 27 dB: 26 dB: 15 / 16 /  

17 / 17 dB: 18 / 19

PEVNÉ LEPENÍ 333 333 333 333 333 333 333

SAmOLEPICÍ 333 333

VOLNÁ POKLÁDKA 333 333 333 333 3 3 333

TEPELNÁ PROSTUPNOST
[U: IN W/m²K] 17,04 23,81 11,36 7,78 12,35 6,67 6,67 16,67 25,00 / 20,00 

16,67 / 10,00 20,00 / 16,67

TEPELNÝ ODPOR  
[R: IN m²K/W] 0,06 0,04 0,09 0,13 0,08 0,15 0,15 0,06 0,04 / 0,05 

0,06 / 0,10 0,05 / 0,06 0,0005

VHODNOST PRO KOLEčKOVÉ 
žIDLE DLE DIN EN 12 529 333 333 333 333 333 333 33 333 33 33 33	

ZATÍžITELNOST
MESSE / FAIR Hotel MESSE / FAIR MESSE / FAIR MESSE / FAIR MESSE / FAIR

1) DIN 4102-1   
2) DIN EN 13 501-1 333  Hlavní oblast použití  /  33  Rozšířená oblast použití  /  3  Rovněž možno
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PENETROVÁNÍ PODKLADU

UZIN PE 360 PLUS
Penetrace připravená k použití

Penetrace savých potěrů
Disperzní penetrace pro savé podklady, potěry 
a betonové podlahy

• krátká doba schnutí, šetří čas
• připravená k použití
• zvyšuje pevnost připojení a váže povrchový prach

POUŽITÍ:
• na nové podklady, např. cementové potěry, kalciumsulfátové potěry
• na a pod minerální stěrkovací hmoty
• na suchý beton 
• na stěny, na cementové a vápenné omítky, stejně jako na sádro-

kartonové desky

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• velmi dobře proniká, zároveň vytváří na povrchu film
• výrobek pro rychlou výstavbu
• snižuje savost podkladu
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

77299 10 kg CUBE it simple** 72
80 – 150 g/m² mléčně modrá

65874 5 kg CUBE it simple 128

**dostupná i v plastovém kanystru (produkt čís. 65875)

  UZIN PE 360 PLUS v praxi

Doba schnutí:

Nechat vyschnout až do vytvoření jasného transparentního a lehce 
lepivého filmu 

 
Co je mimořádného na penetraci UZIN PE 360 PLUS?

UZIN PE 360 PLUS je díky směsi jemných a hrubých částic podílu 
disperze velmi dobře pronikající, současně však velmi dobře uzavírající 
proti rychlému uvolňování záměsové vody ze stěrkovací hmoty.  
Výsledek stěrkování se díky tomu výrazně zlepší.

Cementové podklady: ca 30 min.*

Kalciumsulfátové podklady,
sádrové podklady, omítky: ca 1 hod.*

Málo savé podklady,
hutné podklady: ca 1 hod.*

UZIN sádrové stěrkovací hmoty
na kalciumsulfátových potěrech: ca 1 hod*

Snižuje  
savost 

 podkladu

0736
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PENETROVÁNÍ PODKLADU
Penetrace trvalé udržitelnosti
Penetrace „trvalé udržitelnosti“
Disperzní penetrace pro savé podklady

• vykazuje vylepšení bilance CO2 okolo 40% proti srovnatelným UZIN disperzním penetracím
• nový typ balení vhodnější pro uživatele
• šetří ca. 25% dodatečných energetických zdrojů

DOBY SCHNUTÍ:

• nové, savé podklady: ca 1 hod.*
• na hutných nebo málo savých podkladech: ca 2 hod.*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro minerální stěrkovací hmoty
• na nové podklady, např. cementové potěry,  

kalciumsulfátové potěry
• na beton (suchý)
• na stěrkovací hmoty

• spojuje nejvyšší technické performance se zájmy 
ochrany životního prostředí a klimatu

• velmi rychle schne
• velmi dobře proniká, současně vytváří povrchový 

film
• pro vnitřní prostředí
• GIOSCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn / paleta Spotřeba Barva

71762 5 kg CUBE it simple 128 80 – 150 g/m² šedomodrá

blesková penetrace UZIN PE 280
Přídržný můstek pro oblast renovací
Disperzní penetrace s karbonovou technologií na hladké a hutné podklady

• připravená k použití a rychle schnoucí, proto ideální pro termínované práce
• hrubý a drsný povrch, optimalizuje přídržné spojení podklad/stěrkovací hmota

DOBY SCHNUTÍ:

• na hutných nebo málo savých podkladech: ca 45 min.*
• na UZIN epoxidových nebo PU penetracích: ca 45 min.*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• na a pod minerální stěrkovací hmoty
• na hutné nebo hladké podklady  

(např. kamenné dlažby)
• na staré podklady, které vyžadují sanaci, např. na 

zbytky lepidel odolných vodě a zbytky  
stěrkovacích hmot

• na staré nebo nepopískované potěry  
z litého asfaltu

• na magnezitové a xylolitové potěry

• tvoří film
• ideální přídržný můstek na hutných podkladech
• výrobek pro rychlou výstavbu
• vhodná i na stěny
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / karton Přepr. jedn / paleta Spotřeba Barva

47523 12 kg  plast. vědro – 50

70 – 150 g/m² okrová47522   5 kg  plast. vědro – 80

53978   1 kg  plast. dóza 12 288

UZIN TERRAPRImO 10

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu
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PENETROVÁNÍ PODKLADU
UZIN PE 260 multipenetrace

Univerzální koncentrát
Disperzní penetrace pro staré podklady při renovačních pracích

• vysoce koncentrovaná a vodou ředitelná penetrace, tím je nastavitelná na nejrůznější podklady

DOBY SCHNUTÍ:

• na hutných nebo málo savých podkladech: ca 1 hod.*
• na savých podkladech (ředěná): ca 30 min.*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• na a pod minerální stěrkovací hmoty
• na hutné nebo málo savé podklady
• na staré podklady, např. na vodě odolné zbytky 

lepidel a zbytky stěrkovacích hmot

• tvoří film
• vysoce koncentrovaná
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / karton Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

77304 10 kg CUBE it simple** – 72

40 – 150 g/m² bílá6368 5 kg CUBE it simple – 128

6951 1 kg plast. dóza 12 360

**dostupná i v plastovém kanystru (produkt čís. 6367)

UZIN PE 425 2-K epoxidová hloubková penetrace
Zpevňuje drolivé, nestabilní potěry
Koncentrát na bázi vodou ředitelné epoxidové pryskyřice ke zpevňování drolivých, savých, minerálních 
potěrů

• zpevňuje rozpadlé potěry a upravuje nosnost potěrů, vnáší jistotu do výstavby
• může zabránit vybourání silně poničeného potěru, šetří čas a peníze

DOBY SCHNUTÍ:

• 1. nátěr: 1 – 2 hod.*
• 2. nátěr: 12 – 48 hod.*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zpevnění labilních, porézních, cementových  
a kalciumsulfátových potěrů

• pro impregnaci potěrů
• pro následné stěrkovací práce ve spojení s UZIN 

PE 280, ke zhotovení zralých potěrů pro elastické 
a textilní krytiny jakož i parkety

• pro přímé lepení parket UZIN reaktivními lepidly

• řídce tekutý, hluboko pronikající
• velmi dobrý zpevňovací účinek
• přestěrkovatelný po penetrování penetrací  

UZIN PE 280
• difúzně otevřený
• pro vnitřní a venkovní prostředí
• GISCODE RE 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

64968 A/B 6 kg plast. kanystr 24 1. vrstva: 50 – 200 g/m²
2. vrstva: 50 – 150 g/m² transparentní / bílá
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PENETROVÁNÍ PODKLADU

UZIN PE 630
2-K špachtlovací penetrace

Pro rychlou a bezpečnou penetraci podkladů 
s výskytem spár
Plnící disperzně cementová penetrace

• rychlá penetrace, zkracuje čekací dobu 
• penetruje a vyplňuje v jednom kroku, šetří čas
• ideální na podklady, kde se vyskytuje množství spár

POUŽITÍ: : 
• pro minerální stěrkovací hmoty
• na podklady v oboru renovací
• na všechny dřevěné podklady,  

např. na podlahy z dřevěných prken
• na hutné a hladké podklady, např. dlažby
• na staré krytiny

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• vyplňuje, uzavírá a vyhlazuje v jednom pracovním kroku
• po vytvrzení je pružná
• výrobek pro rychlou výstavbu
• hydraulicky tvrdnoucí
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle EU-VO 1907/2006 (REACH) 

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

36612 A+B 16 kg plast. vědro 24 100 – 600 g/m² / hladítko tmavě šedá

  UZIN PE 630 v praxi

Dřevěné 
palubkyLinoleum

 
UZIN PE 630

UZIN  
LE 44

UZIN  
NC 175

Na dřevěné palubky se ukazuje jako nejlepší pastovitá penetrace, která 
se, jako zde, většinou nanáší hladítkem. Následná stěrkovací hmota  
„již neodtéká“.

Rychle 
schnoucí

Doby schnutí:

Dřevěné podklady, zbytky lepidel 40 – 60 min.*

Hutné, nesavé podklady 90 – 120 min.*

 
 
UZIN systémové doporučení pro kladení linolea  
na staré dřevěné palubky:

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu
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PENETROVÁNÍ PODKLADU
UZIN PE 480 NEU 2-K epoxidová uzávěra vlhkosti

Použití bez předchozího zkoušení vlhkosti podkladu
Penetrace z epoxidové pryskyřice k utěsnění velmi vlhkých podkladů s barevným indikátorem

• spoří CM měření u vlhkých, nevytápěných, cement. podkladů; u vytápěných podkladů je měření zásadně nutné
• utěsnění bez omezení / na vytápěných konstrukcích do 3 CM %

DOBY SCHNUTÍ:

• pochůzná / přepracovatelná:                                          po 12 – 24 hod.*
• konečná pevnost:                                                           po 3 – 5 dnech*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro minerální stěrkovací hmoty a malty
• k uzavírání extrémně vysoké vlhkosti na všech 

vlhkosti odolných podkladech
• bez omezení maximální hodnoty zbytkové vlhkosti, 

ne na stojící vrstvě vody

• nejvyšší zatížení
• dobrá plnící schopnost vzhledem k vysoké viskozitě 
• také na vlhkých místech dobrá přídržnost 
• pro vnitřní a venkovní prostředí
• GISCODE RE 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

17340 A/B 10 kg kombi nádoba 30
250 – 500 g/m² nažloutlá

74875 A/B 5 kg kombi nádoba 60

UZIN PE 460 2-K epoxidová hloubková penetrace
Bezpečné uzavření zbytkové vlhkosti
Penetrace na bázi epoxidové pryskyřice pro vlhké nebo labilní podklady

• umožňuje rychlé kladení na cementové podklady, zkracuje čekací dobu a snižuje náklady

DOBY SCHNUTÍ:

• pochůzná / přepracovatelná: po ca 8 hod.*
• konečná pevnost: po 3 – 5 dnech*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro minerální stěrkovací hmoty a malty
• k uzavírání vlhkosti do 5% CM
• ke zpevňování „zvětralých“ potěrů
• na vlhkosti odolné podklady a podklady, které 

vyžadují sanaci

• bezpečná a rychlá
• snížený zápach při zpracování   
• systémová složka při sanaci objektů PAK
• pro vnitřní a venkovní prostředí
• GISCODE RE 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / karton Přepr. jedn / paleta Spotřeba Barva

11395 A/B 10 kg kombi nádoba – 30

200 – 600 g/m² nahnědlá8466 A/B 5 kg kombi nádoba – 60

79714 A/B 0,75 kg plechové dóza 7 210

S UZIN Epoxi- 
beschleuniger 

po 3,5 hod.  
přepracovatelná

0736

NOVINKA

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

85887 12 kg 60 80 – 150 g/m² hnědá

UZIN PE 412 1-K-PUR penetrace 
Penetrování bez změkčovadel. Jednosložková reaktivní penetrace pro pokládku parket a podlahových krytin

• zpevňuje labilní a porézní podklady
• na PE 412 se při následném stěrkování používá UZIN PE 280 jako přechodový můstekí
• snadné zpracování, ideální pro práce spojené s pokládkou parket a podlahových krytin
• k uzavření nevytápěných cementových potěrů nebo betonu do zbytkové vlhkosti 4 CM% případně 

vytápěných konstrukcí do 2,5 CM%
• DOBY SCHNUTÍ:
• vytvrzení:                                                                        po ca 12 hod.*
• přímé lepení UZIN reaktivními lepidly:                        po 72 hod.*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• před přímým lepením UZIN reaktivními lepidly
• na cementové potěry a beton se zbytkovou vlhkostí
• na podklady citlivé na vlhkost
• na nové potěry z litého asfaltu
• na hutné nebo savé podklady
• na teplovodní podlahové vytápění

• snadné nanášení válečkem a špachtlí
• velmi dobrá schopnost proniknout do podkladu
• excelentní přilnavost
• zpevňování povrchové okrajové zóny potěru
• GISCODE RU 1 – bez rozpouštědel
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PENETROVÁNÍ PODKLADU
1-K PUR rychlá penetrace UZIN PE 414 biTurbo
Rychlá a bezpečná penetrace
Jednosložková reaktivní pryskyřičná penetrace pro práce s parketami a podlahovými krytinami

• k použití hotová, rychlá, vydatná a jistá při aplikaci
• k uzavření nevytápěných cementových potěrů nebo betonu do zbytkové vlhkosti 4 CM% případně 

vytápěných konstrukcí do 2,5 CM%

DOBY SCHNUTÍ:

• 1. vrstva: ca 1 hod.*
• 2. vrstva: ca 1 hod.*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• před přímým lepením s UZIN reaktivními lepidly 
(dodržovat předepsanou dobu schnutí)

• na hutné nebo staré podklady s otevřenými póry
• na vlhkost citlivé podklady
• na PE 414 BiTurbo se při následném stěrkování 

používá UZIN PE 280 jako přechodový můstek

• snadné nanášení válečkem nebo špachtlí
• velmi dobrá schopnost proniknout do podkladu
• rychle schnutí
• uzavíraní vlhkosti do 4% CM
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RU 1 / bez rozpouštědell

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

41364 12 kg plastový kanystr 60 80 – 150 g/m2  
na vrstvu hnědá

41365 6 kg plastový kanystr 60

Disperzní uzávěra vlhkosti UZIN PE 400
Disperzní uzavírací penetrace pro novou výstavbu
Disperzní penetrace pro rychlé uzavření nevytápěných plovoucích cementových potěrů až do 
maximální zbytkové vlhkosti 3% CM

• jednokomponentní, připravená k použití
• krátká doba schnutí
DOBY SCHNUTÍ:

• 1. nátěr (zředěný):  ca 1 hod.*
• 2. nátěr: ca 2 hod.*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k uzavírání zvýšené zbytkové vlhkosti do 3% CM 
na nevytápěných plovoucích cementových potěrech

• pro následné stěrkování UZIN stěrkovacími hmota-
mi a stěrkovacími hmotami pod parkety

• bez posypu křemičitým pískem
• nízká celková spotřeba
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

52391 12 kg plastový kanystr 60 1. vrstva: 60 – 70 g/m² 1:1
2. vrstva: 120 – 130 g/m² neředěná béžová

Rychle 
schnoucí

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchuPři 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu
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NIVELOVÁNÍ A VYROVNÁVÁNÍ PODKLADů

UZIN NC 182
Pevná opravná hmota

Možnost vytažení hmoty až do „nulové“ 
tloušťky
Pevná, jemná a velmi rychle schnoucí cementová vyhlazovací 
hmota v libovolných tloušťkách

• univerzální použití jako opravná malta
• rychle schnoucí, šetří čas
• díky jemnému zrnu nedochází u citlivých krytin k prorýsování 

podkladu

POUŽITÍ:
• k vyplňování děr a výtluků
• k celoplošnému nebo lokálnímu špachtlování
• k jemnému nebo plošnému stěrkování
• na veškeré podklady jako opravná, plnící a vyhlazovací malta

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• doba zpracování:   ca 15 min.*
• pochozí / přestěrkovatelná:  po ca 25 min.*
• zralá pro pokládku:   po 60 min.* 
• nastavitelná konzistence
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle  

EU-VO 1907/2006 (REACH)

  UZIN NC 182 v praxi

Typická použití, která jsou s UZIN NC 182 možná 
„nad rámec standardu“:

• rychlá oprava schodišťových stupňů a podest
• celoplošné přestěrkování starých podkladů s pevně přilnutými, vodě 

odolnými zbytky lepidel a stěrkových hmot, dokonce až do „nulové“ 
tloušťky

• vyplňování chybějících míst až do tloušťky potěru
• jako systémová součást rychlé výstavby

Výškové přesahy v podkladu můžeme snadno a rychle srovnat 
špachtlováním UZIN NC 182.

Rychlé schnutí 
dokonce 

  i při nízkých 
teplotách

0736

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba / Tloušťka Barva

68546 20 kg pytel 54  1,5 kg/m² /  1 mm
 4,5 kg/m² /  3 mm
15,0 kg/m² / 10 mm

šedá
37259 12,5 kg pytel 60
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NIVELOVÁNÍ A VYROVNÁVÁNÍ PODKLADů
Rychlá stabilní sádrová opravná hmota                  UZIN NC 118 
Jistota v systému s rychlou, stabilní sádrovou opravnou hmotou
Rychlá, stabilní stěrkovací hmota na bázi kalciumsulfátu

• bez pnutí, proto vysoká jistota
• pro rychlé provádění prací s krátkou dobou schnutí

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k vyplňování děr a výtluků
• ke špachtlování nebo lokálnímu stěrkování
• na minerální podklady, zvláště pak na podklady na 

bázi sádry

• doba zpracování:      10 -  15 min.*
• pochozí:      po 30 - 45 min.*
• zralá pro pokládku:     po ca 2 hod.* 
• nastavitelná konzistence
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE CP 1 / stěrkové hmoty na bázi  

kalciumsulfátu

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

84528 20 kg pytel 54
  1,5 kg/m2

  4,5 kg/m2

15,0 kg/m2

  1 mm
  3 mm
10 mm

krémově bílá

Rychlá opravná a vyhlazovací hmota UZIN NC 888 S
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 vyhla-
zení „do ztracena“. Velmi jemná, hladká a extrémně rychlá.

 
• ideální např. k vyplnění menších chybějících míst, děr a výtluků

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• jako vyhlazovací hmota až do tloušťky 4 mm
• k vyhlazování stop po hladítku
• k vyplnění menších chybějících míst, děr a výtluků
• k přestěrkování podkladů ve spádu nebo vylepšení 

potěrů, starých podlah a schodů

• doba zpracování:      ca 20 min.*
• pochozí:                    po ca 10 min.*
• zralá pro pokládku podlahových krytin:    po ca 15 min.*
• zralá pro pokládku laminátu, korku:      po ca 12 hod.*
• není nutná penetrace
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 – nízký obsah chromanu dle EU-

VO 1907/2006 (REACH
• EMICODE EC 1 R PLUS/velmi nízké emise

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

54791 4,5 kg 160   1,1 kg/m2    1 mm šedá

Disperzní stěrkovací hmota UZIN NC 405
Uzávěra před změkčovadly pro elastické podklady

• chrání nové krytiny před probarvením z podkladu

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• na izolační podložky, na staré CV krytiny
• jako uzávěra před změkčovadly u PVC a CV krytin

• pochozí:           po 6 – 8 hod.*
• zralá pro pokládku:         po ca 24 hod.*
• vysoce flexibilní
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba / Tloušťka vrstvy Barva

6610 18 kg plast vědro 33 250 – 1200 g/m2  

dle struktury podkladu světle šedá

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

Poznámka: Na vyžádání možno dodat obdobný výrobek UZIN NC 880 – blesková opravná hmota k vyrovnání a vyplňování nerovností před podlahářskými pracemi.

Po 15 min. 
zralá ke 
kladení
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NIVELOVÁNÍ A VYROVNÁVÁNÍ PODKLADů

UZIN NC 170 LevelStar 
Prémiová nivelační hmota

Sanování podkladů nejnovější technologií 
stěrkování
Samorozlévací, extrémně hladká a rychlá cementová stěrkovací 
hmota s Level Plus Effect S pro libovolné tloušťky vrstvy 

• rychle tuhnoucí pro rychlou zralost pro pokládku
• mimořádně dobrý rozliv pro vynikající výsledek stěrkování
• velmi hladký povrch, časová a finanční úspora stejně jako opti-

mální výsledek pokládky

POUŽITÍ:
• pro dokonalé stěrkování, vyrovnávání a nivelování před všemi 

kladečskými pracemi, pokládkou parket, keramické dlažby  
a dlažby z přírodního kamene

• na nové podklady, např. cementové potěry
• na staré podklady, které vyžadují sanaci, např. s pevně přídržnými 

zbytky vodě odolných lepidel a stěrkovacích hmot

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• doba zpracování:       20 – 30 min.*
• pochozí:       po 1,5 - 2 hod.*
• zralá pro pokládku:      po ca 6 hod.* 
• velmi dobrý rozliv
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 – nízký obsah chromanů dle  

EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba / Tloušťka vrstvy Barva

1266 25 kg pytel 42  1,5 kg/m² /  1 mm
 4,5 kg/m² /  3 mm
15,0 kg/m² / 10 mm

šedá
21446** 1000 kg Big Bag 1 Big Bag

** dodávka na objednávku

  UZIN NC 170 LevelStar NEU v praxi  

Level Plus Effect S je garancí vylepšení tři zásadních vlastnosti stěrkovací hmoty:  

Rychlost  – zralosti pro pokládku již po 6 hodinách – díky kombinaci reaktivních pojiv  
a inovativním přísadám

Jistota – spolehlivý proces schnutí i za nepříznivých klimatických podmínek díky vysokému 
vázání záměsové vody

Vysoká povrchová pevnost a rychlý vývoj pevnosti – díky obsahu vysoce kvalitních  
surovinových složek

Level Plus

Effect S

6 h

0736
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NIVELOVÁNÍ A VYROVNÁVÁNÍ PODKLADů
Standardní samorozlévací stěrkovací hmota UZIN NC 145
Ekonomicky úsporná příprava podkladu
Samorozlévací cementová stěrková hmota pro tloušťky vrstvy do 6 mm

• ekonomicky nenáročná příprava podkladu
• pro standardní stěrkovací práce a normální zatížení, ideální pod plovoucí podlahy

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

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

přídržnými vodě odolnými zbytky lepidel  
a stěrkovacích hmot 
 
 

• doba zpracování:             20 – 40 min.*
• pochozí:                           po 3 hod.*
• zralá pro pokládku:           po ca 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle EU-

VO 1907/2006 (REACH)

Objektová stěrkovací hmota                                        UZIN NC 146 NEW
Objektová stěrkovací hmota
Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro tloušťky vrstvy do 6 mm (8 mm)**

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení rovných, savých kladečských ploch 
pro textilní krytiny, PVC a PVC designové krytiny  
a linoleum do tl. 2,5 mm

• stěrkování před kladením keramické dlažby  
a dlažby z přírodního kamene

• na cementové a kalciumsulfátové potěry, beton, 
teraso

• na nové potěry z litého asfaltu
• na magnezitové a xylolitové potěry, suché potěry
• není vhodná pro stěrkování DT desek nebo OSB  

desek                                                                        
** vyžádat technické poradenství

• doba zpracování:             20 – 30 min.*
• pochozí:                           po 3 - 4 hod.*
• zralá pro pokládku:           po ca 24 - 48 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH)                             

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

53446 25 kg pytel 42
  1,5 kg/m2

  4,5 kg/m2

  7,5 kg/m2

  1 mm
  3 mm
  5 mm

šedá

Rychlá stěrkovací hmota UZIN NC 152 Turbo
Rychlá příprava podkladu
Rychlá, samorozlévací cementová stěrkovcí hmota pro tloušťky vrstvy do 10 mm

• pro následné kladení PVC designových krytin, textilních a elastických podlahových krytin, vícevrstvých 
parket, korku, linolea a také dlažeb

• čerpatelná

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro běžné namáhání v obytných a podnikatelských 
prostorech např. v kancelářských budovách,  
v obytných domech apod.

• doba zpracování:          20 – 30 min.*
• pochozí:          po 2 - 3 hod.*
• zralá pro pokládku:         po ca 8 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

83052 25 kg pytel 42
1,5 kg/m2

4,5 kg/m2

7,5 kg/m2

1 mm
3 mm
5 mm

šedá

C20

F4
DIN EN 13 813

C25

F5
DIN EN 13 813

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

NOVINKA

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

1145 25 kg pytel 42   1,5 kg/m2

  4,5 kg/m2
  1 mm
  3 mm šedá

C25

F6
DIN EN 13 813

0736
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NIVELOVÁNÍ A VYROVNÁVÁNÍ PODKLADů
UZIN NC 196 Objektový potěr                                                            

Velmi rychlá pokládka
Silnovrstvá samorozlévací cementová vyrovnávací hmota s velmi malým obsahem emisí pro tloušťky 
vrstvy od 2 do 40 mm*, vyztužená vlákny

* s ohledem na použitá armovací vlákna ve stěrkovací hmotě je ideální min. tloušťka vrstvy 3 mm

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení středně savých vyrovnávacích vrstev 
pro podlahářské práce

• v objektech a v prostorech se zvýšeným 
namáháním 

• doba zpracování:             20 – 40 min.*
• pochozí:             po 2 - 3 hod.*
• zralá pro pokládku: po ca 24 hod.* (na každých 4 mm 

tloušťky vrstvy; v případě dlažby na každých 10 mm)
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Tl. vrstvy Barva

63763 25 kg pytel 42   1,8 kg/m2   1 mm šedá

  

C20

F5
DIN EN 13 813

C25

F6
DIN EN 13 813

RYCHLÁ STĚRKOVACÍ HmOTA
UZIN L3 Gold Dvousložková rychlá stěrkovací hmota

Rychlá pokládka podlahových krytin
Dvousložková stěrkovací hmota bez amoniaku a latexu pro tl. vrstvy 1 – 5 mm 

• k vyhlazení a vyrovnání cementových podkladů
• lze ji použít i na podkladech se zbytky starých lepidel

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• na opravy a renovace nerovných podkladů
• pro kladení textilních a elastických podlahových krytin
• jako systémový prvek pro rychlou výstavbu

• doba zpracování:      20 min.*
• pochozí:       po ca 1 hod.*
• zralá pro pokládku:      po ca 4-.6 hod.* 
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn / paleta Spotřeba Tl. vrstvy Barva

14204 22 kg pytel
5 l kanystr 48   1,5 kg/m2

  3,0 kg/m2
  1 mm
  2 mm šedá/ bíláC25

F7
DIN EN 13 813
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NIVELOVÁNÍ A STĚRKOVÁNÍ PODKLADů
Stěrková hmota „trvalé udržitelnosti“ UZIN TERRAPLAN 20
Stěrkování v systému „trvalé udržitelnosti“
Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro libovolné tloušťky vrstvy

• vykazuje vylepšení bilance CO2 o přibližně 15 % oproti srovnatelným stěrkovacím hmotám UZIN
• balení z neběleného papíru
• šetří ca. 15 % dodatečných energetických zdrojů

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro dokonalé stěrkování, vyrovnávání a nivelování 
před všemi kladečskými pracemi a kladením parket

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

přídržnými zbytky vodě odolných lepidel  
a stěrkovacích hmot

• doba zpracování: ca 20 – 30 min.*
• pochozí:  po 2 hod.*
• zralá pro pokládku: po ca 18 hod.* 
• velmi dobrý rozliv
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 – nízký obsah chromanů dle EU-

VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

71763 20 kg pytel 54
  1,5 kg/m2

  4,5 kg/m2

15,0 kg/m2

  1 mm
  3 mm
10 mm

šedá

Vyrovnávací hmota UZIN NC 160
Stěrkování podkladů v objektech
Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro tloušťky vrstvy do 20 mm

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

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke stěrkování a vyrovnávání před lepením 
textilních a elastických podlahových krytin všech 
druhů   

• na nové podklady, např. cementové potěry
• na staré podklady, které vyžadují sanaci 

• doba zpracování: ca 20 – 30 min.*
• pochozí:  po 2 hod.*
• zralá pro pokládku: po ca 20 hod.*
• dobře brousitelná
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH))

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

36056 25 kg pytel 42
  1,5 kg/m2

  4,5 kg/m2

15,0 kg/m2

  1 mm
  3 mm
10 mm

šedá

Stěrkovací hmota UZIN NC 150
Hospodárné stěrkování podkladů
Samorozlévací cementová stěrkovací hmota pro tloušťky vrstvy do 10 mm  

• vydatná a racionální pro standardní použití

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro standardní stěrkovací práce před pokládkou 
podlahových krytin

• na nové podklady, např. cementové potěry
• na staré podklady, které vyžadují sanaci

• doba zpracování: ca. 20 – 40 min.*
• pochozí:  po 2 - 3 hod.*
• zralá pro pokládku: po ca 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

33283 25 kg pytel 42
1,5 kg/m2

4,5 kg/m2

7,5 kg/m2

1 mm
3 mm
5 mm

šedá
0736

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu
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NIVELOVÁNÍ A VYROVNÁVÁNÍ PODKLADů
UZIN NC 172 biTurbo Expresní stěrkovací hmota

0736

Velmi rychlá pokládka
Extrémně rychle zralá ke kladení, samorozlévací cementová stěrkovací hmota s Level Plus Effect pro 
téměř všechny druhy použití, podklady a libovolné tloušťky vrstvy

• často použitelná bez penetrace
• velmi hladký povrch, pro nízkou spotřebu lepidla, často není nutné přebroušení

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro rychlou pokládku např. textilních krytin všech 
druhů, PVC a CV krytin, PVC designových krytin, 
linolea a kaučukových krytin v pásech a deskách

• pro pokládku parket, korku a PO podlahových 
krytin po 12 hodinách schnutí

• doba zpracování:        max. 15 min.*
• pochozí:        po 60 min.*
• zralá pro pokládku:       od ca 60 min.*
• hydraulicky tvrdnoucí
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH)
• 

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

55836 25 kg pytel 42
  1,5 kg/m2

  4,5 kg/m2

15,0 kg/m2

  1 mm
  3 mm
10 mm

šedá

UZIN NC 175 NEU Vlákny vyztužená stěrkovací hmota
Stěrkování dřevěných podlah vyztuženou stěrkovací hmotou
Samorozlévací , mikrovlákny vyztužená cementová stěrkovací hmota s Level Plus Effect pro  
tloušťky vrstvy do 20 mm

• extrémně dobrý rozliv, hladké podlahoviny lze lepit přímo a bez jemného špachtlování 
• také na „problémových podkladech“ stabilní, vysoká jistota
• poskytuje stabilizovanou vyrovnávací vrstvu, není nutno odstraňovat kritickou konstrukci

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro dokonalé stěrkovací a vyrovnávací práce před 
všemi kladečskými pracemi, pokládkou parket, 
keramických dlažeb a dlažeb z přírodního kamene

• na dřevěné podklady, s rychlou zralostí pro  
pokládku za ca 6 hod.

• na podklady s výskytem spár, lehce pružící podklady
• lze nanášet i ráklí

• doba zpracování:         ca 25 - 35 min.*
• pochozí:         po 2 - 3 hod.*
• zralá pro pokládku:         po ca 6 hod.*
• pro vnitřní prostředí 
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu  

dle EU-VO 1907/2006 (REACH)

0736

Po ca 1 hod.  
zralá pro 
pokládku

Level Plus
Effect

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu 

UZIN Ripper Pomůcka pro otevírání pytlů
Pomůcka,  která omezuje prašnost při otvírání pytlů se stěrkovací hmotou

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke snížení prašnosti při vyprazdňování pytlů se 
stěrkovací hmotou

•  stabilní provedení
•  používat ve spojení s míchací nádobou UZIN

Produkt čís. Přepravní jednotka / ks Barva

79564 1 modrá

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

1136 25 kg pytel 42
  4,8 kg/m2

     8 kg/m2

16,0 kg/m2

  3 mm
  5 mm
10 mm

šedá

Level Plus
Effect



NIVELOVÁNÍ A VYROVNÁVÁNÍ PODKLADů

UZIN NC 110 
Sádrová vyrovnávací hmota

Stěrkování podkladů produktem nejnovější 
technologie stěrkovacích hmot bez pnutí
Samorozlévací, extrémně hladká stěrkovací a vyrovnávací 
hmota na bázi kalciumsulfátu s Level Plus Effect S pro tloušťky 
vrstvy do 50 mm

• extrémně dobrý rozliv, ještě lepší výsledky v povrchu položených 
krytin

• velmi hladký povrch, úspora času a nákladů stejně tak i optimální 
výsledek pokládky

• bez pnutí i ve velkých tloušťkách vrstvy, poskytuje nejvyšší 
možnou jistotu

POUŽITÍ:
• pro vysoce kvalitní stěrkovací, vyrovnávací a nivelační práce,  

bez pnutí, přede všemi kladečskými pracemi
• na nové podklady, např. kalciumsulfátové potěry
• na staré podklady, které vyžadují sanaci, např. na vodě odolné 

zbytky lepidel a stěrkovacích hmot
• na litý asfaltový potěr, xylolit a suché potěry

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• doba zpracování:             ca 35 min.*
• pochozí:             po 2 - 3 hod.*
• zralá pro pokládku:            po ca 20 hod.*
• prakticky bez pnutí
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE CP 1 / stěrkovací hmoty na bázi kalciumsulfátut

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba / Tloušťka vrstvy Barva

55843 25 kg pytel 42  1.5 kg/m² /  1 mm
 4.5 kg/m² /  3 mm
15.0 kg/m² / 10 mm

světle šedá
17099** 1000 kg Big Bag 1 Big Bag

** dodávka na objednávku

Level Plus

Effect S

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

UZIN NC 111 biColor                                                      Sádrová stěrkovací hmota s indikátorem
Stěrkovací hmota s indikátorem zralosti pokládky
Samorozlévací velmi hladká stěrkovací hmota  na bázi kalcimsulfátu do tloušťky vrstvy 10 mm 

• pro pokládku textilních a elastických krytin všech typů 
• pro pokládku keramické dlažbya dlažby z přírodního kamene

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• na PVC/CV krytiny, designové krytiny 
• kaučukové a korkové podlahové krytiny
• linoleum, enomerní krytiny,
• PUR podlahové krytiny

• doba zpracování:      15 - 20 min.*
• pochozí:       po ca 2 hod.*
• zralá pro pokládku:      po ca 8 - 10 hod.* 
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn / paleta Spotřeba Tl. vrstvy Barva

86081 25 kg pytel 42   1,7 kg/m2   1 mm

bílá, po smíchání s 
vodou zelená, po 
zaschnutí barva 
lososová 

NOVINKA
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NIVELOVÁNÍ A VYROVNÁVÁNÍ PODKLADů
UZIN NC 105 NEU Sádrová stěrkovací hmota

Hospodárné stěrkování podkladů
Samorozlévací podlahová stěrkovací hmota na bázi kalciumsulfátu pro tloušťky vrstvy do 15 mm

• vydatná a racionální pro standardní prostředí

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro standardní stěrkování před podlahářskými 
pracemi v obytných a komerčních prostorech

• na nové podklady, např. kalciumsulfátové potěry
• na staré podklady, které vyžadují sanaci

• doba zpracování:      ca 30 min.*
• pochozí:       po 3 hod.*
• zralá pro pokládku: po ca 24 hod.*
• prakticky bez pnutí
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE CP 1 / stěrkovací hmoty na bázi kalci-

umsulfátu

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

13141 25 kg pytel 42
  1,6 kg/m2

  4,8 kg/m2

16,0 kg/m2

  1 mm
  3 mm
10 mm

středně šedá

Rychlá sádrová stěrkovací hmota
Rychlá pokládka na labilních podkladech
Samorozlévací, extrémně hladká a rychlá stěrkovací a vyrovnávací hmota na bázi kalciumsulfátu s Level 
Plus Effect S pro tloušťky vrstvy do 10 mm

• sádrová stěrkovací hmota s rychlou dobou schnutí, jistým vyzráním pro pokládku
• s velmi malým pnutím, proto vhodná i na „problematické“ podklady

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro zhotovení rychle zralých podkladů pro pokládku
• na kritické podklady, např. kombinace různých 

podkladů, litý asfalt nebo xylolitové potěry 
• pokládka parket a korku, po 12 hod.

• doba zpracování: 15 - 20 min.*
• pochozí:  po 1 - 2 hod.*
• zralá pro pokládku: po ca 6  hod.*
• prakticky bez pnutí
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE CP 1 / stěrkovací hmoty  

na bázi kalciumsulfátu

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

81179 25 kg pytel 42
  5,1 kg/m2

  8,5 kg/m2

17,0 kg/m2

  3 mm
  5 mm
10 mm

bílá

UZIN NC 115 Vlákny vyztužená sádrová stěrkovací hmota
Stěrkování podkladů bez pnutí a s vlákny vyztuženou stěrkovací hmotou
Samorozlévací, vlákny vyztužená stěrkovací hmota na bázi kalciumsulfátu s Level Plus Effect S pro 
tloušťky vrstvy do 30 mm

• bez trhlin i na kritických podkladech, nabízí nejvyšší jistotu
• minimalizuje nebezpečí prokreslení změn v podkladu, omezuje reklamace

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

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

dobné přetvárné podklady, při vysokých tloušťkách 
vrstvy

• doba zpracování: ca 35 min.*
• pochozí:  po 2 - 3 hod.*
• zralá pro pokládku: po ca 20  hod.*
• nejvyšší jistota na labilních podkladech
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE CP 1 / stěrkovací hmoty  

na bázi kalciumsulfátu

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

12381 25 kg pytel 42
  4,5 kg/m2

  7,5 kg/m2

15,0 kg/m2

  3 mm
  5 mm
10 mm

bílá

UZIN NC 112 Turbo

Level Plus

Effect S

VLÁKNY 
VYZTUžENÁ

Level Plus

Effect S
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NIVELOVÁNÍ A VYROVNÁVÁNÍ PODKLADU – PŘÍSLUŠENSTVÍ
Transportní vozík 30 l včetně míchacího vědra             Transportcaddy 30 l inkl. Anrühreimer
K míchání až 30 kg prášku

• 2 bodový sklopný systém pro perfektní vyvážení
• použitelný pro všechna běžná 30 l vědra

OBSAH DODÁVKY:

Držák s pojezdem transportního vozíku, míchací vědro 30 l

Produkt čís. Vel.balení 

65846 transportní vozík 30 l včetně míchacího vědra

65848 držák s pojezdem transportního vozíku

65847 míchací vědro 30 l    

jednokotoučová bruska Samba                                            Einscheibenschleifmaschine Samba
Víceúčelový stroj se silným motorem 1.700 W

• snadno ovladatelný, s vysokým výkonem 
• optimální řešení pro jakékoliv práce
• speciálně zesílená rukojeť a robustní ocelová ozubená kola

Další detaily, příslušenství a brusný talíř najdete v katalogu WOLFF.

Produkt čís. Výrobek

56364 Jednokotoučová bruska Samba

Výkonný vysavač                                                                                                              Starvac m | 55
Kompaktní a výkonově silný vysavač

• vhodný pro mokré a suché čištění
• plně automatické čištění filtru pomocí patentovaného systému
• plynulá regulace výkonu

Další detaily a příslušenství najdete v katalogu WOLFF.

Produkt čís. Výrobek

60800 Starvac M | 55

Ruční škrabka WOLFF                                                                                         Handschaber WOLFF
Pracovní šířka 10 cm, včetně 5 ks čepelí

Produkt čís. Výrobek

51505 Ruční škrabka WOLFF

13617 Náhradní čepele, balení 10 ks      
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POTĚRY A STĚRKOVACÍ HmOTY NA bÁZI REAKTIVNÍCH PRYSKYŘIC
UZIN ER 200 2-K epoxidové pojivo                                                   

Zhotovení epoxidových potěrů, malt a stěrkovacích hmot
Pojivo na bázi reaktivní pryskyřice ke zhotovení směsi z epoxidu a písku

• bez obsahu vody a rozpouštědel, velmi brzy zralé k pokládce
• pro požadavky na zatížení v průmyslových a těžce zatěžovaných provozech, vysoká jistota

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• na opravné a kladečské malty
• pro samorozlévací, vysoce zatížitelné a chemicky 

odolné stěrkovací hmoty
• pro smísení s pískem UZIN XS

• resistentní vůči chemikáliím
• rychle tvrdnoucí
• bez smrštění a pnutí
• vysoce odolné proti obrusu
• pro vnitřní a venkovní prostředí
• GISCODE RE 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka/paleta Spotřeba Barva

10206 A/B 10 kg plech. vědro 30 viz. techn. list nažloutlá

UZIN xS 3.2 Speciální hrubé plnivo
Směs žíhaného křemičitého písku zrnitosti 0,1 – 3,2 mm pro výrobu potěrů a malt na bázi reaktivních 
pryskyřic

• směs předmíchaná již z výroby

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení potěrů a malt na bázi reaktivních 
pryskyřic a UZIN ER 200

• pro vnitřní a venkovní prostředí

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka/paleta Spotřeba Barva

13793 25 kg pytel 40 viz. techn. list 
UZIN ER 200 světle šedá

UZIN KR 410 2-K PUR stěrkovací hmota
Elastické a vysoce zatížitelné stěrkování
Samorozlévací, elastická polyuretanová podlahová stěrkovací hmota pro libovolné tloušťky

• kompenzuje veškerý pohyb nebo vibrace v podkladu, proto poskytuje vysokou jistotu
• především pro elastické krytiny, umožňuje jejich nejvyšší zatížení

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke stěrkování tvárných podkladů
• pro výstavbu sportovních zařízení
• pro sanaci podlah z litého asfaltu, na kovové 

podklady aj.
• možné použít i jako penetraci*

*jako penetrace ve spojení s UZIN Perlsand

• extrémně dobrý rozliv
• pro každé zatížení
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka/paleta Spotřeba Tloušťka vrstvy Barva

81097 A/B 10 kg kombi 
balení 39

  1,6 kg/m2

  4,8 kg/m2

  8,0 kg/m2

1 mm
3 mm
5 mm

žlutohnědá

PŘ
ÍP

RA
VA

 PO
DK

LA
DU

54 www.uzin.cz*Při >20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu 



OPRAVA PODKLADů
2-K silikátová pryskyřice UZIN KR 516
Uzavírání spár bez zápachu
Licí a lepicí pryskyřice bez zápachu k rychlé sanaci trhlin, stejně tak i k lepení, vyplňování  
a vylepšování

• použitelná v citlivém prostředí, žádný zápach při zpracování
• není nutné žádné míchadlo
• rychle přepracovatelná, velmi krátká čekací doba

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro uzavírání spár a trhlin
• pro fixaci kolejniček a lišt
• k lepení, vyplňování a vylepšování minerálních 

podkladů

• po 45 minutách dále přepracovatelná
• přibaleno: 20 vlnovkových sponek, jednorázové 

rukavice
• pro vnitřní a venkovní prostředí
• GISCODE RU 1 / bez rozpouštědeli

Produkt 
čís. Vel.balení Přepravní jednotka/

karton
Přepravní jednotka/
paleta Spotřeba Barva

70015 2 x 300 ml plast.lahev 6 sad (po 2 lahvích) 36 kartonů ca 100 ml/bm spáry  
při 4 x 25 mm nažloutlá

2-K licí pryskyřice  UZIN KR 416
Pevné uzavírání trhlin v potěru
Řídce tekutá víceúčelová akrylátová pryskyřice pro opravy v potěrech a betonech

• ideální pro jemné spáry a trhliny, velmi rychle tvrdne, bez čekání

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k vyplňování spár a trhlin
• k zalévání dutých míst
• pro všechny typy podkladů jako opravná hmota

• přibaleno: 20 vlnovkových sponek a jednorázové 
rukavice

• pro vnitřní a venkovní prostředí

Produkt 
čís. Vel.balení Přepravní jednotka/

karton
Přepravní jednotka/
paleta Spotřeba Barva

8217 A/B 0,75 kg plech. dóza 12 30 kartonů ca 100 – 150 g/bm  
při 4 mm šířce spáry nažloutlá

Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu
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OPRAVA PODKLADU
UZIN RR 201 NEU Renovační rouno

Zachraňuje extrémně poškozené podklady
Plošný výztužný připojený systém ze skelných vláken pro extrémně špatné podklady

• zesiluje a stabilizuje problematické podklady, poskytuje jistotu
• vyztužení skelnými vlákny = rychlá renovace podkladu bez odstraňování původní konstrukce
• systémový komponent pro UZIN Turbolight®-System

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro renovace sanaci vyžadující podklady
• pro armování stěrkovacích hmot
• pro renovaci podkladů ohrožených průhybem
• v systému s UZIN RR 203 a UZIN stěrkovacími 

hmotami
• jako systémový komponent systému UZIN 

Turbolight®-System

• silně vyztužuje, přemostění trhlin
• zvyšuje vazbu stěrkovacích hmot
• redukuje a odvádí chvění a rozpínání 
• malá stavební výška, od 5 mm
• odolná alkalickým látkám
• chování za hoření dle DIN 4102 

(třída hořlavosti A1)

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka/role Přepravní jednotka/paleta Barva

84710 60 x 1,0 m 60 m2 24 rolí / 1440 m²
bílá

87312 30 x 1,0 m 30 m² 35 rolí / 1050 m²

UZIN RR 203 Přemostění trhlin
Sanace extrémních trhlin
Připojený systém pro vyztužení trhlin šířky od 3 do 5 mm 

• nahrazuje tradiční sanaci trhlin, frézování a zalévání, tedy postup bez hluku, prachu a zápachu
• přemosťuje problematické trhliny, poskytuje jistotu

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• armování trhlin a spár s lehkým chvěním do šířky 
5 mm

• armování / přemostění výtluků v potěru a přechodů
• armování / přemostění mezi různými podklady
• v propojeném systému s UZIN RR 201, UZIN 

penetrace a stěrkovací hmoty
• uzavření dilatačních spár u systému podlahového 

vytápění*

* Pouze po konzultaci s odborně-technickým pracovníkem UZIN

• extrémní pevnost v tahu a trhu
• díky formátu desek časová výhoda
• uzavření trhlin pryskyřicí není nutné
• velmi vysoká pevnost ve spoji
• odolná alkalickým látkám

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka/role/karton Přepravní jednotka/paleta Barva

79682 0,80 x 0,60 m desek 24 m² = 50 desek 25 kartonů / 600 m²
bílá

79676 30 x 0,8 m role 24 m² 33 rolí / 792 m²

UZIN Armierungsfaser skelná vlákna
Armovací skelná vlákna odolná alkalickým látkám pro zvýšení pevnosti struktury samorozlévacích 
stěrkovacích hmot

• zvyšují spolehlivost na technicky a kladečsky nejistých podkladech

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro labilní renovované podklady
• zabraňují tvorbě trhlin na labilních podkladech

• velmi snadno se vmíchají
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka/karton Spotřeba Barva

11725 0,25 kg sáček 5 1 sáček = 250 g 
pro 25 kg stěrkovací hmoty bílá
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IZOLAčNÍ A KLADEčSKÉ PODLOžKY
Izolační a oddělující podložky 
Renovační desky pro problematické podklady
Podložky přenášející pnutí, pod lepené parkety nebo podlahové krytiny

• nepatrná stavební výška, vhodná pro renovace, odděluje, odstraňuje pnutí

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro všechny druhy parket
• pro textilní a elastické krytiny, pokud se 

přešpachtluje
• na smíšené podklady a pro podklady, které jsou 

náchylné k popraskání
• k vyrovnávání výškových rozdílů

• odbourávají pnutí
• oddělují, odbourávají smykové síly v parketách 
• zvyšují pochozí a obytný komfort
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka/karton Přepravní jednotka/paleta Velikost / tloušťka Barva

79720 Top 4 9 m² = 15 desek 10 kartonů / 90 m² 100 x 60 cm / 4 mm

bílý melír

79721 Top 4 – 250 desek / 150 m² 100 x 60 cm / 4 mm

79724 Top 7 5,4 m² = 9 desek 10 kartonů / 54 m² 100 x 60 cm / 7 mm

79726 Top 7 – 120 desek / 72 m² 100 x 60 cm / 7 mm

79727 Top 12 3 m² = 5 desek 10 kartonů / 30 m² 100 x 60 cm / 12 mm

Komfortní podložka UZIN RR 181
Tepelná a zvuková izolace pod textilní krytiny
Přilnavá, opět snímatelná izolační podložka pro textilní podlahové krytiny

• přilnavá, rychle pokladatelná, šetří čas

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro lepení nových textilních krytin pomocí disperz-
ních lepidel na UZIN RR 181

• na savé a nesavé podklady
• na PVC a CV krytiny, linoleum, kámen a keramiku
• pro bytové prostředí

• přilnavá, rychle pokladatelná
• odolná čištění
• vhodná pro renovační práce
• zvyšuje pochozí a obytný komfort
• snižuje kročejový hluk o 27 dB
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka/role Přepravní jednotka/
paleta Tloušťka Barva

5031 22 x 1,37 m 30 m2 4 role / 120 m² 6,5 mm antracit

UZIN multimoll Top 4, Top 7, Top 12

Uzin Utz  
AG

Z-158.
10-102

Uzin Utz  
AG

Z-158.
10-184
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Uzin Utz  
AG

Z-158.
10-102

Uzin Utz  
AG

Z-158.
10-103

IZOLAčNÍ A KLADEčSKÉ PODLOžKY
UZIN RR 181 FR Komfortní podložka zpomalující šíření plamene

Tepelná a zvuková izolace pod textilní krytiny s protihořlavou úpravou
Hoření zpomalující, přilnavá, snadno odstranitelná izolační podložka pro textilní podlahoviny

• zpomaluje hoření dle DIN EN 13501-1: Bfl-s1
• přilnavá, rychle pokladatelná, šetří čas

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro lepení nových textilních krytin pomocí disperz-
ních lepidel na UZIN RR 181 FR

• na savé a nesavé podklady
• speciálně např. v hotelích

• přilnavá, lehce se pokládá
• s úpravou zpomalující hoření
• vhodná pro renovace
• vylepšení izolace kročejového hluku o 27 dB
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka/role Přepravní jednotka/paleta Tloušťka Barva

67497 22 x 1,37 m 30 m2 4 role / 120 m² ca 6 mm antracit

UZIN RR 183 Ebofloor Izolační a snímatelná podložka
Rychlá renovace a izolace na stávajících krytinách
Volně pokladatelná a stabilizační podložka pro rozměrově stálé textilní, PVC a CV krytiny v pásech

• chování při hoření podle DIN EN 13501: Bfl-s1
• výrazně zlepšuje zvukovou a tepelnou izolaci

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro textilní, PVC a CV krytiny v pásech
• na stávající krytiny jako keramika, parkety, PVC 

nebo linoleum
• pokud je nutné novou krytinu pevně nalepit, ale 

původní krytina nesmí být poškozena
• v bytovém prostředí a pro výstavní plochy

• volně pokladatelná, leží rovně
• vysoká vlastní tuhost
• odolná vodě a čistění
• beze zbytku snímatelná
• zlepšuje kročejový hluk o 26 dB
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka/role Přepravní jednotka/paleta Tloušťka Barva

5045 25 x 2 m 50 m2 6 role / 300 m² ca 4 mm světle zelená

UZIN RR 185 Stabilizační podložka                                                 
Lepení podlahových krytin vhodných pod kolečkové židle na podložku
Flexibilní, volně položená, stabilizační a parotěsná podložka

• lepení nových podlahových krytin na UZIN RR 185, bez poškození stávající užitné podlahy

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro textilní, PVC a CV krytiny
• na stávající užitné krytiny
• na potěry se zvýšenou zbytkovou vlhkostí
• na rovné, znečištěné, olejem nasycené podklady
• pro obytné a komerční prostředí

• vhodná pod kolečkové židle
• stabilizační, leží rovně
• velmi malá stavební výška
• beze zbytků opět odstranitelná
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka/role Přepravní jednotka/paleta Tloušťka Barva

9378 25 x 2 m 50 m2 12 rolí / 600 m² 1,5 mm šedá

Uzin Utz  
AG

Z-158. 
10-81
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IZOLAčNÍ A KLADEčSKÉ PODLOžKY
Snímatelná podložka UZIN RR 186 Eboflex
Rychlé renovační práce na stávajících krytinách
Flexibilní, volně položená podložka, jako mezivrstva pro lepení rozměrově stabilních textilních, PVC  
a CV krytin v pásech

• chování při hoření podle DIN EN 13501: Bfl-s1
• umožňuje pokládku nových krytin na staré krytiny, bez nečistot, bez hluku

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro textilní, PVC a CV krytiny
• na stávající PVC a CV krytiny a linoleum
• na stávající parkety, kámen a keramiku
• v bytovém prostředí a pro výstavní plochy

• volně pokladatelná
• vysoká vlastní tuhost
• povrch vhodný k lepení
• beze zbytku snímatelná
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka/role Přepravní jednotka/paleta Tloušťka Barva

12981 20  x 2 m 40 m2 24 rolí / 960 m² ca 1 mm světle zelená

Izolační podložka UZIN RR 188
Izolace proti kročejovému hluku a tepelná izolace
Vhodná pro lepení, elastická izolační podložka pod textilní krytiny a parkety se spojem pero-drážka

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

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pod textilní krytiny
• pod parkety s perem a drážkou
• na rovné podklady a schody
• na stávající krytiny (pouze pro textilní krytiny)

• dobrá vratná schopnost
• tepelná izolace a izolace proti kročejovému hluku
• zvyšuje pochozí a obytný komfort
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka/role Přepravní jednotka/paleta Tloušťka Barva

38016 50 x 1 m 50 m2 6 rolí / 300 m² 2 mm

šedohnědá/
melír

9177 40 x 1 m 40 m2 6 rolí / 240 m² 3 mm

9175 30 x 1 m 30 m2 6 rolí / 180 m² 4 mm

9176 20 x 1 m 20 m2 6 rolí / 120 m² 6 mm

Izolační podložka zpomalující šířená plamene UZIN RR 189 PLUS FR
Izolace kročejového hluku a tepelná izolace pod textilní a PVC krytiny
Nesnadno hořlavá, dobře lepivá, elastická izolační podložka pod textilní a elastické podlahové krytiny

• zpomaluje hoření dle DIN EN 13501 Bfl-s1 
• pro sanační práce na starých objektech a v nových objektech pro ideální pochozí a obytný komfort

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• použitelná v objektech jako např. v hotelích
• pod textilní, PVC a odrazové krytiny
• pro parkety a laminátové podlahy s perem  

a drážkou
• na rovné podklady, schody a stávající krytiny

• perfektně hladký povrch
• dobrá paměťová schopnost
• zpomaluje šíření plamene
• tepelná izolace a izolace proti kročejovému hluku
• zvyšuje pochozí a obytný komfort
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís Vel.balení Přepravní jednotka/role Přepravní jednotka/paleta Tloušťka Barva

12312 40 x 1 m 40 m2 6 rolí / 240 m² 3 mm šedohnědá/
melír12315 30 x 1 m 30 m2 6 rolí / 180 m² 4 mm

Uzin Utz  
AG

Z-158.
10-81

Uzin Utz  
AG

Z-158.
10-12

Uzin Utz  
AG

Z-158.
10-165
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IZOLAčNÍ A KLADEčSKÉ PODLOžKY
UZIN RenoTop PLUS Renovační desky izolující kročejový hluk

Rychlá 
izolace 

kročejového 
hluku 

Rychlá renovace a izolace
Oddělující deska izolující kročejový hluk v podkladním systému pro mnohé podlahové krytiny

• umožňuje pokládku nové krytiny na starou krytinu, s minimem prachu a hluku
• k sanaci starých objektů a do nových staveb, pro optimální obytný komfort

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• zhotovení podkladů vhodných ke kladení pro nás-
lednou pokládku podlahových krytin

• pro textilní, designové, PVC a kaučukové krytiny, 
pro linoleum a vícevrstvé parkety (max. 2200 x 200 mm)

• izolace kročejového hluku pod textilními  
a elastickými podlahovými krytinami

• pro všechny dostatečně rovné, suché, pevné podklady
• pro normální zatížení v bytovém a komerčním 

prostředí, např. kancelářské budovy, v byt. domech atd.

• celková stavební výška ca 10 mm včetně integro-
vané pěnové podložky

• lehce se řeže a pokládá
• po položení okamžitě připravená pro pokládku 

podlahové krytiny
• s rovným, pro lepení vhodným povrchem
• později odstranitelná beze zbytku
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Přepravní jednotka / balík Přepravní jednotka / paleta Velikost / Tloušťka Barva

73446 2,88 m² = 4 nosné desky, 4 krycí desky 21 balíků / 60,48 m² 120 x 60 cm / ca 10 mm hnědá

UZIN PE-Folie Parotěsná zábrana 
PE parotěsná zábrana o tloušťce 200 µm bez záhybů pod plovoucí konstrukce
• nejlepší zpracování a výborně ležící díky šířce role 2 m bez lomu

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• jako parotěsná zábrana pod plovoucí podlahové 
konstrukce, např. UZIN RenoTop PLUS

• jako dělící vrstva pod potěry
• jako zakrývací fólie 

• šířka role 2 m, beze spoje
• SD-hodnota ≥ 100 m
• teplotní propustnost ca. 0,0005 m2 K/W
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Vel. balení Přepravní jednotka / role Přepravní jednotka / paleta Tloušťka Barva

76874 2 x 50 m 100 m2 48 rolí / 4800 m² 200 µm transparentní

FLOORFIxx smart  8 mm mDF desky pro LVT | PVC dílce
MDF desky, systémová podlaha, samolepicí pláty pro zhotovení rovné, izolované a okamžitě zatížitelní 
podkladní vrstvy pro podlahu z LVT resp. PVC dílců

• pro rychlou renovaci na špatných podkladech

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro designové krytiny, PVC, koberce a kobercové 
čtverce

• pro elastické krytiny v tloušťce min. 2,5 mm
• okamžitě pokladatelná a zatížitelná
• vyrovnává nerovnosti a poskytuje max. stabilitu

• rozměry:         d x š x v (825 x 565 x 8 mm)
• hmotnost:                                4,714 kg/m2

• izolace kročejového hluku (od ca 10 dB)
• do vnitřního prostředí

Produkt čís. Přepravní jednotka / balík Přepravní jednotka / paleta Velikost Tloušťka Barva

61818 6 desek = 2,8 m2 42 balíků 825 x 565 mm 8 mm přírodní

FLOORFIxx regular 9 mm mDF desky pro linoleum, vinyl a PVC 
MDF desky, systémová podlaha, sendvičový systém kombinovaný s interaktivním lepidlem pro zhotovení 
rovné, izolované a okamžitě zatížitelné podkladní vrstvy pro podlahu z LVT resp. PVC dílců

• pro rychlou renovaci na špatných podkladech

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro vinylové krytiny s pero drážkou, linoleum, PVC, 
kobercové podlahy a čtverce s tloušťkou min. 2 mm 

• okamžitě pokladatelná a zatížitelná
• poskytuje bezprašný, suchý podklad
• vyrovnává nerovnosti a poskytuje maximální stabilitu

• rozměry:        d x š x v (1200 x 600 x 9 mm)
• hmotnost:                                  6,050 kg/m2

• izolace kročejového hluku (od ca 10 dB)
• do vnitřního prostředí

Produkt čís. Přepravní jednotka / balík Přepravní jednotka / paleta Velikost Tloušťka Barva

35168 4 desky = 2,88 m2 42 balíků 1200 x 600 mm 9 mm přírodní

Uzin Utz  
AG

Z-158.
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Tato zde popsaná doporučení nemohou být přirozeně zcela kompletní. Pro všechny produkty jsou proto k dispozici  
podrobné technické listy, kterých je nutné bezpodmínečně dbát.

LEPENÍ  PODLAHOVÝCH KRYTIN
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PŘEHLED POUžITÍ PODLAHOVÝCH LEPIDEL
LEPIDLA NA TExTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY LEPIDLA NA LINOLEUm                                      UNIVERZÁLNÍ LEPIDLA                                                  

UZIN UZ 88 UZIN UZ 57 UZIN UZ 57 L UZIN UZ 90 UZIN TERRACOLL 30 UZIN LE 44 UZIN KE 603 UZIN KE 2000 S UZIN KE 16 UZIN KE 14 UZIN KE 2000 SL UZIN KE 66 UZIN KR 421 L       UZIN KR 430          UZIN KE 62

TExTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY TExTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
TExTILNÍ KRYTINY S TExTILNÍm RU- 
bEm (TR), SYNT. ZDVOjENÝ RUb (SZR) 333 333 333 3 ) 333 333 3 3 333 333 333 3 )

SAmOSTATNĚ LEžÍCÍ TExTILNÍ 
čTVERCE (SL-čTVERCE)
TExTILNÍ KRYTINY S LATExOVÝm 
PĚNOVÝm RUbEm 333 333 333 333 3 333 333

TExTILNÍ KRYTINY S LATExOVÝm  
RUbEm 333 333 333 333 3 333 333

TExTILNÍ KRYTINY S PLSTĚNÝm 
RUbEm 33 3

TKANÉ ZbOžÍ 333 33 33 333 33 3

VPICHOVANÉ KRYTINY 333 333 333 3 ) 333 333 3 3 333 333 333 3 )

KUGELGARN 333

KRYTINY Z PŘÍRODNÍCH VLÁKEN KRYTINY Z PŘÍRODNÍCH VLÁKEN
PŘÍRODNÍ VLÁKNA KOKOS / SISAL 
bEZ POVRCHOVÉ úPRAVY 333 33

PŘÍRODNÍ VLÁKNA KOKOS / SISAL 
POVRCHOVĚ UPRAVENÝ 33 333 333 333 3

PŘÍRODNÍ VLÁKNA KOKOS / SISAL 
S bAVLNOU A jUTOU NA RUbU 333 33 33

ELASTICKÉ KRYTINY ELASTICKÉ KRYTINY
PVC KRYTINY HOmOGENNÍ/ 
HETEROGENNÍ 3 333 333 333 333 3 ) 333 	33 4 ,  5 ) 33 5 )

CV-KRYTINY 3 333 333 333 333 33 5 )

KRYTINY S RUbEm ZE SYNTETICKÉ 
PLSTI 333 333 333 333

PVC DESIGNOVÉ KRYTINY 3 3 333 3 333

PUR KRYTINY 333

FLExIbILNÍ čTVERCE 333 3 3

LINOLEUm V PÁSECH 33 33 3 ) 33 333 333 3 333 3 )

LINOLEUm VE čTVERCÍCH 33 333 333 333 4 ) 3

KAUčUKOVÉ KRYTINY S 
bROUŠENÝm RUbEm, PÁSY 3 333 333 3 ) 333

KAUčUKOVÉ KRYTINY S 
bROUŠENÝm RUbEm, DESKY 3 333 3 ) 333 	333 4 ) 333

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI  TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI
   bARVA béžová krémově bílá béžová krémově bílá krémově bílá bílá světle šedá krémově bílá světle béžová krémově bílá tmavě šedá krémově bílá černá nahnědlá krémově bílá

   SPOTŘEbA
A1: 200 - 250 g/m²
A2: 250 - 320 g/m²
b1: 350 - 400 g/m²
b2: 450 - 530 g/m²

A2: 300 - 350 g/m²
b1: 350 - 450 g/m²
b2: 500 - 550 g/m²

23/TL:  
500 - 600 g/m²

A2: 200 - 250 g/m²
b1: 250 - 350 g/m²
b2: 350 - 450 g/m²

A2: 300 - 350 g/m²
b1: 350 - 450 g/m²
b2: 500 - 550 g/m²

b1: ca 400 g/m² b1: 350 - 450 g/m²
b2: 450 - 550 g/m²

A1: 200 - 280 g/m²
A2: 250 - 320 g/m²
A5: 180 - 200 g/m²
b1: 320 - 380 g/m²

A1: 250 - 300 g/m²
A2: 300 - 350 g/m²
b1: 350 - 450 g/m²
b2: 500 - 600 g/m²

 A1: ca  300 g/m²
A2: ca 350 g/m²
b1: ca 450 g/m²

23/80: 250 - 300 g/m²
23/TL: 500 - 600 g/m²

A1: ca 240 g/m²
A2: ca 280 g/m²

A1/A2: 350 - 400 g/m²
A5: ca 300 g/m²

b1/b2: 400 - 600 g/m²

A1/A2: 300 - 350 g/m²
A3/A5: 300 - 350 g/m²
b1/b2: 400 - 600 g/m²

A1: ca 280 g/m²
A2: ca 320 g/m²

   EKOLOGICKÉ ZNAčENÍ

   OTEVŘENÁ DObA 30 - 40 min.* ca 45 min.* 20 - 30 min.*

   DObA ODVĚTRÁNÍ 0 - 15 min.*

v

5 - 15 min.* 5 - 20 min.* 0 - 15 min.* 10 - 20 min.* 5 - 10 min.* 5 - 10 min.* 10 - 45 min.* 5 - 20 min.* 10 - 15 min.* 10 - 30 min.*

   DObA KLADENÍ max. 20 min.* ca 20 min.* 20 - 30 min.* ca 25 min.* ca 30 min.* 10 - 25 min.* 10 - 15 min.* 15 - 120 min.* 10 - 30 min.* 15 - 25 min.* ca. 1 hod.* 10 - 60 min.* do 40 min.*

   ZATÍžITELNÉ PO 24 hod.* 24 hod.* 24 - 48 hod.* 24 - 48 hod.* 24 hod.* 24 hod.* ca. 12 hod.* 24 hod.* 24 hod * 24 hod. * 24 hod.* 3 dny* 12 hod.* 12 - 24 hod.* 24 hod.*

SVAŘENÍ / VYPLŇOVÁNÍ SPOjů 24 hod.* 24 hod.* 12 hod.* 12 hod.* 24 hod.* 24 hod.* 24 hod.* 24 hod.* 24 hod.* 12 - 24 hod.* 12 - 24 hod.*

VODIVÉ KLADENÍ 333 333 333

udržitelnost

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu 
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PŘEHLED POUžITÍ PODLAHOVÝCH LEPIDEL
LEPIDLA NA TExTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY LEPIDLA NA LINOLEUm                                      UNIVERZÁLNÍ LEPIDLA                                                  

UZIN UZ 88 UZIN UZ 57 UZIN UZ 57 L UZIN UZ 90 UZIN TERRACOLL 30 UZIN LE 44 UZIN KE 603 UZIN KE 2000 S UZIN KE 16 UZIN KE 14 UZIN KE 2000 SL UZIN KE 66 UZIN KR 421 L       UZIN KR 430          UZIN KE 62

TExTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY TExTILNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
TExTILNÍ KRYTINY S TExTILNÍm RU- 
bEm (TR), SYNT. ZDVOjENÝ RUb (SZR) 333 333 333 3 ) 333 333 3 3 333 333 333 3 )

SAmOSTATNĚ LEžÍCÍ TExTILNÍ 
čTVERCE (SL-čTVERCE)
TExTILNÍ KRYTINY S LATExOVÝm 
PĚNOVÝm RUbEm 333 333 333 333 3 333 333

TExTILNÍ KRYTINY S LATExOVÝm  
RUbEm 333 333 333 333 3 333 333

TExTILNÍ KRYTINY S PLSTĚNÝm 
RUbEm 33 3

TKANÉ ZbOžÍ 333 33 33 333 33 3

VPICHOVANÉ KRYTINY 333 333 333 3 ) 333 333 3 3 333 333 333 3 )

KUGELGARN 333

KRYTINY Z PŘÍRODNÍCH VLÁKEN KRYTINY Z PŘÍRODNÍCH VLÁKEN
PŘÍRODNÍ VLÁKNA KOKOS / SISAL 
bEZ POVRCHOVÉ úPRAVY 333 33

PŘÍRODNÍ VLÁKNA KOKOS / SISAL 
POVRCHOVĚ UPRAVENÝ 33 333 333 333 3

PŘÍRODNÍ VLÁKNA KOKOS / SISAL 
S bAVLNOU A jUTOU NA RUbU 333 33 33

ELASTICKÉ KRYTINY ELASTICKÉ KRYTINY
PVC KRYTINY HOmOGENNÍ/ 
HETEROGENNÍ 3 333 333 333 333 3 ) 333 	33 4 ,  5 ) 33 5 )

CV-KRYTINY 3 333 333 333 333 33 5 )

KRYTINY S RUbEm ZE SYNTETICKÉ 
PLSTI 333 333 333 333

PVC DESIGNOVÉ KRYTINY 3 3 333 3 333

PUR KRYTINY 333

FLExIbILNÍ čTVERCE 333 3 3

LINOLEUm V PÁSECH 33 33 3 ) 33 333 333 3 333 3 )

LINOLEUm VE čTVERCÍCH 33 333 333 333 4 ) 3

KAUčUKOVÉ KRYTINY S 
bROUŠENÝm RUbEm, PÁSY 3 333 333 3 ) 333

KAUčUKOVÉ KRYTINY S 
bROUŠENÝm RUbEm, DESKY 3 333 3 ) 333 	333 4 ) 333

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI  TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI
   bARVA béžová krémově bílá béžová krémově bílá krémově bílá bílá světle šedá krémově bílá světle béžová krémově bílá tmavě šedá krémově bílá černá nahnědlá krémově bílá

   SPOTŘEbA
A1: 200 - 250 g/m²
A2: 250 - 320 g/m²
b1: 350 - 400 g/m²
b2: 450 - 530 g/m²

A2: 300 - 350 g/m²
b1: 350 - 450 g/m²
b2: 500 - 550 g/m²

23/TL:  
500 - 600 g/m²

A2: 200 - 250 g/m²
b1: 250 - 350 g/m²
b2: 350 - 450 g/m²

A2: 300 - 350 g/m²
b1: 350 - 450 g/m²
b2: 500 - 550 g/m²

b1: ca 400 g/m² b1: 350 - 450 g/m²
b2: 450 - 550 g/m²

A1: 200 - 280 g/m²
A2: 250 - 320 g/m²
A5: 180 - 200 g/m²
b1: 320 - 380 g/m²

A1: 250 - 300 g/m²
A2: 300 - 350 g/m²
b1: 350 - 450 g/m²
b2: 500 - 600 g/m²

 A1: ca  300 g/m²
A2: ca 350 g/m²
b1: ca 450 g/m²

23/80: 250 - 300 g/m²
23/TL: 500 - 600 g/m²

A1: ca 240 g/m²
A2: ca 280 g/m²

A1/A2: 350 - 400 g/m²
A5: ca 300 g/m²

b1/b2: 400 - 600 g/m²

A1/A2: 300 - 350 g/m²
A3/A5: 300 - 350 g/m²
b1/b2: 400 - 600 g/m²

A1: ca 280 g/m²
A2: ca 320 g/m²

   EKOLOGICKÉ ZNAčENÍ

   OTEVŘENÁ DObA 30 - 40 min.* ca 45 min.* 20 - 30 min.*

   DObA ODVĚTRÁNÍ 0 - 15 min.*

v

5 - 15 min.* 5 - 20 min.* 0 - 15 min.* 10 - 20 min.* 5 - 10 min.* 5 - 10 min.* 10 - 45 min.* 5 - 20 min.* 10 - 15 min.* 10 - 30 min.*

   DObA KLADENÍ max. 20 min.* ca 20 min.* 20 - 30 min.* ca 25 min.* ca 30 min.* 10 - 25 min.* 10 - 15 min.* 15 - 120 min.* 10 - 30 min.* 15 - 25 min.* ca. 1 hod.* 10 - 60 min.* do 40 min.*

   ZATÍžITELNÉ PO 24 hod.* 24 hod.* 24 - 48 hod.* 24 - 48 hod.* 24 hod.* 24 hod.* ca. 12 hod.* 24 hod.* 24 hod * 24 hod. * 24 hod.* 3 dny* 12 hod.* 12 - 24 hod.* 24 hod.*

SVAŘENÍ / VYPLŇOVÁNÍ SPOjů 24 hod.* 24 hod.* 12 hod.* 12 hod.* 24 hod.* 24 hod.* 24 hod.* 24 hod.* 24 hod.* 12 - 24 hod.* 12 - 24 hod.*

VODIVÉ KLADENÍ 333 333 333

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu 

333  Hlavní oblast použití  /  33  Rozšířená oblast použití  /  3  Rovněž možno

5 - 10 min.*

ca. 20 min.*

LEPIDLA PRO ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

5 - 10 min.*

ca. 20 min.*
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PŘEHLED POUžITÍ PODLAHOVÝCH LEPIDEL
FIxACE KONTAKTNÍ LEPIDLA

UZIN U 2500 UZIN Universalfixierung UZIN U 1000 UZIN U 2100 UZIN U 3000 UZIN GN  276 UZIN WK 222

TExTILNÍ KRYTINY
TExTILNÍ KRYTINY S TExTILNÍm RUbEm 
(TR), SYNT. ZDVOjENÝ RUb (SZR) 33 333

SAmOSTATNĚ LEžÍCÍ TExTILNÍ 
čTVERCE (SL-čTVERCE) 333 3 333 1 ) 333 2 )

TExTILNÍ KRYTINY S LATExOVÝm 
PĚNOVÝm RUbEm 333 333

TExTILNÍ KRYTINY S LATExOVÝm 
RUbEm 33 333

TExTILNÍ KRYTINY S PLSTĚNÝm RUbEm 333 333 333 333

TKANÉ ZbOžÍ 333

VPICHOVANÉ KRYTINY 333

KUGELGARN

KRYTINY Z PŘÍRODNÍCH VLÁKEN
PŘÍRODNÍ VLÁKNA KOKOS / SISAL 
bEZ POVRCHOVÉ úPRAVY
PŘÍRODNÍ VLÁKNA KOKOS / SISAL 
POVRCHOVĚ UPRAVENÝ 3

PŘÍRODNÍ VLÁKNA KOKOS / SISAL 
S bAVLNOU A jUTOU NA RUbU 3

ELASTICKÉ KRYTINY
PVC KRYTINY HOmOGENNÍ/ 
HETEROGENNÍ 3 	333 333

CV-KRYTINY 33 333 333

KRYTINY S RUbEm ZE SYNTETICKÉ 
PLSTI 333

PVC DESIGNOVÉ KRYTINY 333 333

PUR KRYTINY 333

FLExIbILNÍ čTVERCE 333

LINOLEUm V PÁSECH 333

LINOLEUm VE čTVERCÍCH 333

KAUčUKOVÉ KRYTINY S 
bROUŠENÝm RUbEm, PÁSY 333

KAUčUKOVÉ KRYTINY S 
bROUŠENÝm RUbEm, DESKY 333

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI
bARVA bílá krémově bílá bílá bílá světle modrá béžová béžová

SPOTŘEbA

120 - 150 g/m²

váleček:  
100 - 200 g/m²

A3: 250 - 300 g/m²
A4: 150 - 200 g/m²
b1: ca. 350 g/m² 50 - 100 g/m² 50 - 100 g/m²

RollFix: ca 80 g/m²
Primer: ca 50 g/m²

A1: 100 - 150 g/m²
A5: 150 - 200 g/m²

300 - 450 g/m²

EKOLOGICKÉ ZNAčENÍ

DObA ODVĚTRÁNÍ 30 - 60 min.* 10 - 80 min.* 30 - 60 min.* 30 - 60 min.* 15 min.* 10 -30 min.* 20 - 40 min.*

DObA KLADENÍ ca 3 hod.* 20 - 60 min.* ca 48 hod.* ca 48 hod.* max. 2 hod.* 40 - 60 min.* 1,5 - 2 hod.*

ZATÍžITELNÉ PO 24 - 48 hod.* ihned* ihned* ihned*

SVAŘENÍ/ VYPLŇOVÁNÍ SPOjů 2 - 3 dny* 12 hod.*

VODIVÉ KLADENÍ S UZIN PE 262 L S UZIN PE 262 L

i
Datenblatt
data sheet !
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333  Hlavní oblast použití  /  33  Rozšířená oblast použití   /  3  Rovněž možno

*Při >20 oC a 60% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu 
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UNIVERZÁLNÍ LEPENÍ
Univerzální „mokré“ a přídržné lepidlo UZIN KE 2000 S
Univerzální lepení standardních krytin v malých objektech
Univerzální lepidlo pro všechny běžné podlahové krytiny

• krátká doba odvětrání, dlouhá doba pro pokládku
• univerzální použití

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro PVC a CV krytiny, také pro PVC design krytiny
• pro kaučukové krytiny v pásech do tloušťky 4 mm
• pro textilní krytiny, lehké vpichované krytiny nebo 

tkané zboží
• pro linoleum v pásech do tloušťky 3,2 mm
• na savé a nesavé podklady

• doba odvětrání:    10 - 45 min.*
• doba kladení:    15 - 120 min.*
• zatížitelné:    po 24 hod.*
• možnost svařování švů:  po 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědeli

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

10497 14 kg plast. vědro 33 180 – 200 g/m² / A5
200 – 280 g/m² / A1
250 – 320 g/m² / A2
320 – 380 g/m² / B1

krémově bílá6771 6 kg plast. vědro 72

72878 5 kg plast. vědro 72

Univerzální lepidlo UZIN KE 16
Hospodárné a moderní lepení objektových krytin
Disperzní lepidlo pro běžné textilní, PVC a CV krytiny a linoleum

• dobrá schopnost nanášení a výrazný náběh přidržení krytiny

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• měkké textilní krytiny
• pro lehké vpichované krytiny
• pro PVC a CV krytina v pásech a deskách
• pro linoleum v pásech do tloušťky 2,5 mm
• na savé, vystěrkované podklady

• doba odvětrání:              5 - 20 min.*
• doba kladení:                10 - 30 min.*
• zatížitelné:                      po 24 hod.*
• možnost svařování švů: po 24 hod.*
•  pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel 

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

69343 14 kg plast. vědro 33 250 – 300 g/m² / A1
300 – 350 g/m² / A2
350 – 450 g/m² / B1
500 – 600 g/m² / B2

krémově bílá
69344 6 kg plast. vědro 72

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-296

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-149

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu 

Lepidlo pro textilní a PVC krytiny                       UZIN KE 14
Ekonomické lepení podlahových krytin
Disperzní lepidlo pro lepení běžných textilních a PVC podlahových krytin na savé podklady

• dobrý lepidlový hřeben

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro lehké vpichované krytiny a textilní krytiny se 
všemi běžnými typy rubu       

• pro homogenní a heterogenní PVC a CV krytiny v 
pásech a deskách

• na rovné, savé a vystěrkované podklady
• pro zatížení kolečkovými židlemi dle DIN 12 529
• pro normální zatížení v bytových, komerčních  

a průmyslových prostorách

• doba odvětrání:    10 - 15 min.*
• doba kladení:    15 - 25 min.*
• zatížitelné:     po 24 hod.*
• možnost svařování švů:   po 24 hod.*
• konečná pevnost:             po 3 dnech     
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědeli

Poznámka: univerzální lepidlo UZIN KE 418 viz str. 67

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

79865 14 kg plast. vědro 33
ca 300 g/m² / A1
ca 350 g/m² / A2
ca 450 g/m² / B1

krém. bílá
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LEPENÍ TExTILNÍCH KRYTIN

UZIN UZ 57
Univerzální lepidlo pro textilní krytiny

Pevné lepení textilních krytin
Silně přídržné disperzní lepidlo pro textilní podlahové krytiny 
všech typů

• pro téměř všechny textilní krytiny
• účinné vytváření vláken, vysoká jistota přilepení

POUŽITÍ:
• pro textilní krytiny se zdvojeným rubem
• pro textilní krytiny s pěnovým, latexovým nebo vláknitým rubem
• pro tkané zboží, vpichované koberce a krytiny z přírodních vláken
• na savé, vystěrkované podklady
• na UZIN izolační a kladečské podložky

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• doba odvětrání:                    5 – 15 min.*
• doba kladení:                        ca 20 min.*
• zatížitelné:                            po 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta            Spotřeba Barva

17339 14 kg plast. vědro 33
300 – 350 g/m² / A2
350 – 450 g/m² / B1
500 – 550 g/m² / B2

krémově bílá

  UZIN UZ 57 v praxi

Vydatná tvorba lepidlových vláken nabízí zpracovateli tu nejrychlejší 
přítažnost lepidla a nejvyšší jistotu.

Ať v objektové výstavbě nebo v bytovém prostředí - UZIN UZ 57 je pro 
rychlý a moderní způsob kladení textilních krytin jistá volba.
.

0736

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-130LE
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Produkt. čís. Vel. balení Přepr. jedn. / karton Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva
53950 18 kg – 33 300 – 350 g/m² / A1 krémově bílá

87959 14 kg – 33 350 – 400 g/m² / A2
35883   6 kg – 72

LEPENÍ TExTILNÍCH KRYTIN
Lepidlo systému „udržitelnosti“ pro textilní krytiny a linoleum UZIN TERRACOLL 30
Lepení podlahové krytiny v systému „udržitelnosti“
Disperzní lepidlo pro textilní krytiny všech druhů, stejně tak i pro linoleum

• vykazuje vylepšení bilance CO2 o přibližně 70 % oproti srovnatelným disperzním lepidlům UZIN
• vědro ze 100 % recyklovatelného materiálu
• šetří ca. 15 % dodatečných energetických zdrojů

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro krytiny z přírodních vláken ze sisalu, kokosu a 
juty s upraveným, latexovým rubem 

• pro textilní krytiny se syntetickým zdvojeným 
rubem

• pro textilní krytiny s pěnovým, latexovým nebo 
vláknitým rubem

• pro tkané zboží a vpichované koberce
• pro PVC a CV krytiny s vláknitým rubem
• na savé, vystěrkované podklady

• doba odvětrání:                10 – 20 min.*
• doba kladení:                     ca 30 min.*
• zatížitelné:                         po 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

71764
14 kg plast. vědro- 
z recyklovaného mate-
riálu

33
300 – 350 g/m² / A2
350 – 450 g/m² / B1
500 – 550 g/m² / B2

krémově bílá
Uzin Utz  

AG
Z-155.
20-321

Prémiové lepidlo pro textilní krytiny UZIN UZ 88
Ekologické lepení textilních krytin
Extrémně pevné lepidlo ve střihu pro textilní krytiny a linoleum

• extrémně pevné lepidlo ve střihu a tvrdý lepidlový hřeben, ideální pro podlahoviny s rozměrovou nestálostí
• minimální spotřeba (o 10% menší spotřeba v porovnání s pryskyřičnými lepidly) 

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro všechny vpichované krytiny  
• pro tkané zboží všech druhů
• pro krytiny z přírodních vláken, ze sisalu, kokosu  

a juty, s latexovým rubem
• pro textilní krytiny pro nemocnice a pečovatelské 

domy
• na rovné, savé, vystěrkované podklady

• doba odvětrání:               0 – 15 min.*
• doba kladení:                  max. 20 min.*
• zatížitelné:                       po 24 hod.*
• možnost spojování švů:  po 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel 

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

11723 14 kg plastové vědro 33

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

béžová
Uzin Utz  

AG
Z-155.
20-184

Extrémně 
pevné 

 v střihu

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu.

Univerzální lepidlo na PVC a textil                                        UZIN KE 418
Ekonomické lepidlo
Disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel pro PVC, CV podlahoviny a textilní podlahoviny

• disperzní lepidlo s nízkým obsahem plniva 

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro homogenní a heterogenní PVC a CV podla-
hoviny

• pro koberce s PVC, pěnovým a latexovým rubem
• pro lehké vpichované podlahoviny
• na připravené, rovné a savé podklady
• v bytové a komerční výstavbě

• doba odvětrání:          10 – 15 min.*
• doba kladení:              ca 35 min.*
• pochůzné/zatížitelné:  po 24 - 48 hod.*
• konečná pevnost:       po 3 - 4 dnech.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědell
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LEPENÍ TExTILNÍCH KRYTIN
UZIN UZ 90 Speciální lepidlo pro textilní krytiny

Bezproblémové lepení nepoddajných podlahových krytin 
Disperzní lepidlo na bázi latexu pro textilní podlahové krytiny všech druhů

• rychle přitahující s velmi dobrou tvorbou lepidlových vláken
• velmi malá spotřeba na m2

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro extrémně nepoddajné textilní krytiny s vysokým 
vlastním pnutím 

• pro tkané zboží a vpichované koberce a krytiny z 
přírodních vláken

• pro textilní krytiny s latexovým rubem
• pro PVC krytiny s textilním plstěným rubem

• doba odvětrání:         0 – 15 min.*
• doba kladení:            ca 25 min.*
• zatížitelné:                 po 24 - 48 hod.*
•  pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

0736

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-185

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

13896 14 kg plast. vědro 33
200 – 250 g/m² / A2
250 – 350 g/m² / B1
350 – 450 g/m² / B2

krémově bílá

LEPENÍ TExTILNÍCH KRYTIN  -  PŘÍSLUŠENSTVÍ
RZ Hauptreiniger Airfresh*/Wolle**                                                   Základní čisticí prostředek

Čistící koncentrát pro základní čištění koberců, kobercových podlah a čalounění 

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• na koberce, textilní podlahy a čalounění z 
přírodních vláken**, příp. ze syntetických vláken*

*  RZ Hauptreiniger Airfresh
** RZ Hauptreiniger Wolle

• odstraňuje rychle a efektivně pevně ulpělé zbytky 
znečištění

• šetří barvy a vlákno
• potlačuje alergie z domácích roztočů
• šetrný vůči životní prostředí a bez fosfátů
• krátká doba schnutí na základě vysokého 

vysoušecího výkonu čistícího kobercového stroje 
RZ Sprühsauger

• vhodný zvláště pro vlněné koberce**
• GISCODE GT 10, hodnota pH:  9*/8**

Produkt čís. Velikost balení Vel.balení Přepravní jednotka / karton                    Vydatnost

052005 RZ Hauptreiniger Airfresh 10 l 1 800 m2

065788 RZ Hauptreiniger Airfresh 800 ml 15 60 m2

076864 RZ Hauptreiniger Airfresh 500 ml 20 40 m2

052008 RZ Hauptreiniger Wolle 800 ml 15 60 m2
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LEPENÍ  TExTILNÍCH KRYTIN  - PŘÍSLUŠENSTVÍ
WOLFF nůž WOLFF messer
Výměna čepele bez šroubování – s plastovým pouzdrem

• s fixačním magnetem pro komfortní výměnu čepelí
• nůž v kvalitě PREMIUM
• speciálně tvrzený držák čepele

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

48221 WOLFF nůž 0,2 kg

WOLFF čepele WOLFF Klingen
Špičková kvalita, 0,65 mm, balení 100 ks, v zásobníku 
 

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

13419 Trapézová čepel 0,4 kg

13421 Háčková čepel 0,4 kg

13422 Superháčková čepel 0,4 kg

Kolenní vložky Kniepolster
Pro pracovní kalhoty s kolenními vložkami 
 

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

51560 kolenní vložka 0,1 kg

WOLFF chrániče kolen 200 Pro                                                           WOLFF Knieschoner 200 Pro
Chrániče kolen z odolného a vodu nepropustného materiálu

• aktivně dýchající vložka rozkládá tlak přes kolena a bércový sval, předcházení bolestí zad
• velká plocha pro maximální stabilitu
• vyměnitelné vložky a pásky

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

81715 Chránič kolen 0,3 kg

81717 Extra vložka 0,3 kg

81718 Extra pásek se suchým zipem 0,3 kg

jehlové boty Spiky Nagelschuhe Spiky
Boty s hroty pro chůzi v čerstvých hmotách

Produkt čís. Výrobek

80454 jehlové boty vel. M (42 a menší)

80455 jehlové boty vel. L (42 - 44)

80456 jehlové boty vel. XL (44 - 48)

80457 náhradní hroty Spiky (balení 32 ks)
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LEPENÍ  PVC A KAUčUKOVÝCH KRYTIN

UZIN KE 2000 S
Univerzální „mokré“ a přídržné lepidlo

Efekt úspory času a ještě větší jistota pro elas-
tické krytiny 

Lepidlo pro elastické podlahové krytiny, stejně jako univerzální 
lepidlo pro všechny běžné druhy podlahových krytin

• pachově neutrální během zpracování a po pokládce
• velmi dobré zpracovatelské vlastnosti
• krátká doba odvětrání, dlouhá doba pokládky
• dobrá přilnavost s tahem vláken

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ:
• pro homogenní a heterogenní PVC a CV krytiny v pásech a deskách
• pro kaučukové krytiny v pásech, např. noraplan® do tloušťky 4 mm  

a  krytiny s akustickou nebo pěnovou podložkou
• pro elastické krytiny bez obsahu chloru, např. Upofloor LifeLine
• pro PUR krytiny v pásech do tloušťky 2,0 mm, např. WPT PURline
• Flotex
• stěnové krytiny, např. PVC krytiny ve vlhkých kabinách

VHODNÉ TAKÉ JAKO UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO PRO:
• textilní krytiny se všemi běžnými ruby
• lehké vpichované koberce nebo tkané zboží
• PVC designové krytiny
• linoleum v pásech do tloušťky 3,2 mm 
• korkment a izolační a kladečské podložky

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• doba odvětrání:                10 – 45 min.*
• doba kladení:                   15 - 120 min.*
• zatížitelné:                         po 24 hod.*
• možnost svařování spojů:  po 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta            Spotřeba Barva

10497 14 kg plast vědro 33 180 – 200 g/m² / A5
200 – 280 g/m² / A1
250 – 320 g/m² / A2
320 – 380 g/m² / B1

krémově bílá6771 6 kg plast vědro 72

72878 5 kg plast vědro 72

  UZIN KE 2000 S v praxi

Typická použití, která jsou s lepidlem UZIN KE 2000 S možná „ nad 
rámec standardu“:

    * přilnavé lepení PVC krytin na hutných, nesavých podkladech, 
např. na UZIN KR 410, UZIN RR 185 nebo na nátěrech, jestliže to 
požadavky dovolují

   * opravné práce, např. sanace bublin v elastických krytinách pomocí 
UZIN KE 2000 S, horkovzdušného fénu, hladítka nebo fixací pomocí 
hřebíčků 

     Na velkých plochách se ukazuje zvláště výrazně velká spolehlivost le-
pidla UZIN KE 2000 S s jeho lepivou silou a enormní jistotou pokládky. 

0736

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-149
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LEPENÍ PVC A KAUčUKOVÝCH KRYTIN
Vlákny vyztužené „mokré“ lepidlo UZIN KE 66
Lepení podlahové krytiny s rozměrovou stabilitou
Lepidlo s vysokou pevností ve střihu pro PVC a kaučukové podlahoviny s tvrdým lepidlovým hřebenem

• zesílení vlákny snižuje zbytkové vtlaky elastických podlahovin na minimum 
• tvrdý lepidlový hřeben brání rozměrovým změnám podlahovin

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro PVC designové krytiny všech výrobců
• pro kaučukové krytiny v pásech a deskách do 

tloušťky 4,0 mm, např. noraplan® / norament® 
• PVC a CV krytiny v pásech a deskách
• při vysokém zatížení v komerčních a objektových 

prostorách
• na dobře savé, vystěrkované podklady

• doba odvětrání (desky):       5 – 10 min.*
• doba odvětrání (pásy)):       20 – 25 min.*
• doba kladení:                       ca 20 min.*
• zatížitelné:                           po 3 dnech*
• možnost svařování spojů:    po 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

73183 14 kg plast. vědro 33 ca. 280 g/m2 / A2
ca. 240 g/m2 / A1 krémově bílá

64886 6 kg plast. vědro 72 0736

2-K PUR-lepidlo UZIN KR 430
Lepení vysoce zatížených PVC a kaučukových krytin
Polyuretanové lepidlo pro vysoce zatížené podlahové krytiny

• nejvyšší síla připojení, vysoká rozměrová stabilita, proto vysoká jistota
• použitelné pro téměř každé zatížení

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro PVC a CV krytiny v deskách
• pro PVC designové podlahoviny
• pro kaučukové krytiny v deskách do 10 mm
• pro linoleum v deskách do 4 mm
• pro umělý trávník a outdoorové podlahoviny
• ve spojení s RR 185 a průmyslovými  

podlahovinami, např. Gerflor GT®

• na savé a nesavé podklady

• doba zpracování:                20  – 30 min.*
• doba kladení:                      do 40 min.*
• zatížitelné:                           po 12 - 24 hod.*
• možnost svařování spojů:   po 12 - 24 hod.*
• pro vnitřní a venkovní prostředí (dodržovat důležitá 

doporučení)
• GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-194

1-K hybridní lepidlo UZIN KE 68
Jisté a snadné lepení PVC a kaučukových krytin
Jednokomponentní hybridní lepidlo na bázi STP pro vysoce namáhané podlahy

• speciální lepidlo pro statické a dynamické zatížení 
• vysoká rozměrová stabilita i při extrémních teplotních podmínkách
POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro PVC designové krytiny všech výrobců
• pro kaučukové krytiny v pásech a deskách do 

tloušťky 4,0 mm, např. norament® 
• PVC a CV krytiny v pásech a deskách
• při vysokém zatížení v komerčních a objektových 

prostorách

• doba kladení:                       do 40 min.*
• zatížitelné:                           po 24 hod.*
• možnost svařování spojů:    po 12 - 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RS 10 / bez rozpouštědel

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-163

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu.

NOVINKA

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva
874294             14 kg plast. vědro                                                            33                                       ca 350 – 400 g/m2 / A2
                                                                                                                                                            ca 250 – 300 g/m2 / A5         béžová
                                                                                                                                                            ca 400 – 450 g/m2 / B1

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

81060 A/B 3 kg kombi balení 108
300 – 350 g/m² / A1/A5
300 – 350 g/m² / A2/A3
400 – 600 g/m² / B1/B2

nahnědlá81054 A/B 8 kg kombi balení 39

10493 A/B 12 kg kombi balení 30
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LEPENÍ PVC A  KAUčUKOVÝCH  KRYTIN – PŘÍSLUŠENSTVÍ
RZ Grundreiniger Universal                                                                     Základní čisticí prostředek

Alkalický základní čisticí prostředek pro odstranění zatvrdlého znečištění, vrstev ošetřovacích prostředků 
a zbytků lepidel z elastických podlahových krytin a lakovaných parketových a korkových podlah

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro elastické krytiny, linoleum, kaučukové krytiny, 
krytiny z přírodního a umělého kamene, lakované 
parketové a korkové podlahy

• rychle a účinně odstraňuje nečistotu, olej, mastno-
tu a zbytky lepidel  

• bez obtíží odstraňuje staré zbytky ošetřovacích 
prostředků a nánosů

• GISCODE GG 60, hodnota pH: 9

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / karton Základní čištění

052022 10 l 1 250 m2

052021 800 ml 15 20 m2

RZ Elastic Siegel                                                                                                         Ochranná emulze
Speciální ošetřovací prostředek zušlechtěný polyuretanem pro vysoké nároky při péči o elastické 
podlahové krytiny

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro elastické krytiny z PVC, CV, gumy a přírodního 
a umělého kamene

• vysoce odolný, protiskluzný
• zvlášť dlouhodobě odolný oděru, prodlužuje 

životnost podlahy
• hodnota pH: 9

Produkt čís. Stupeň lesku Vel.balení Přepravní jednotka / karton                    Vydatnost

052026 hedvábná mat 10 l 1 200 m2

052025 hedvábná mat 800 ml 15 15 m2

052024 lesk 10 l 1 200 m2

052023 lesk 800 ml 15 15 m2

RZ Elastic Wischpflege                                                                                             čisticí prostředek
Vysoce účinný speciální prostředek pro běžné čištění elastických podlahových krytin z výroby 
opatřeny povrchovou ochranu vrstvou nebo ošetřených např. produktem RZ 161 /162 Elastic Siegel 
nebo RZ Turbo Protect a přírodního a umělého kamene

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro všechny elastické podlahové krytiny včetně 
krytin s povrchovou vrstvou aplikovanou z výroby

• čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku
• obsahuje vysoce účinné ošetřující komponenty
• vytváří film, který odpuzuje nečistotu
• GISCODE GU 50, hodnota pH: 7

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / karton                                 Vydatnost

052031 10 l 1 10.000 m2

052030 800 ml 15 800 m2
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LEPENÍ PVC A KAUčUKOVÝCH KRYTIN - PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Retušovací sada                                                                                                   RZ 173 Refresher Set
2 komponentní, rychle tvrdnoucí olejový prostředek k retušování lehkých poškrábání a provozního 
opotřebení

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro všechny povrchy, které jsou ošetřeny polyure-
tanem

• všechny podlahové krytiny, které jsou opatřeny 
povrchovou úpravou RZ Turbo Protect

• na dřevěné povrchy olejované 2komponentními 
olejovými prostředky

• lokální vyspravení podlahové krytiny
• není nutná kompletní celoplošná sanace
• nemá vliv na změnu stupně lesku povrchu
• GISCODE Ö 10

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / karton Vydatnost

069809 100 ml (80 ml + 20 ml) 1 80 – 100 m2

WOLFF nůž WOLFF messer
Výměna čepele bez šroubování – s plastovým pouzdrem

• s fixačním magnetem pro komfortní výměnu čepelí
• nůž v kvalitě PREMIUM
• speciálně tvrzený držák čepele

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

48221 WOLFF nůž 0,2 kg

WOLFF čepele WOLFF Klingen
Špičková kvalita, 0,65 mm, balení 100 ks, v zásobníku 
 

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

13419 Trapézová čepel 0,4 kg

13421 Háčková čepel 0,4 kg

13422 Super háčková čepel 0,4 kg

Kolenní vložky Kniepolster
Pro pracovní kalhoty s kolenními vložkami 

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

51560 Kolenní vložky, 1 pár 0,1 kg

WOLFF chrániče kolen 200 Pro                                                           WOLFF Knieschoner 200 Pro
Chrániče kolen z odolného a vodu nepropustného materiálu 

• aktivně dýchající vložka rozkládá tlak přes kolena a bércové sval, předcházení bolestí zad
• velká plocha pro maximální stabilitu
• vyměnitelné vložky a pásky

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

81715 Chránič kolen 0,3 kg

81717 Extra vložka 0,3 kg

81718 Extra pásek se suchým zipem 0,3 kg

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu.
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LEPENÍ DESIGNOVÝCH KRYTIN

UZIN KE 66
Prémiové vlákny vyztužené „mokré“ lepidlo

Lepení podlahové krytiny s rozměrovou stabilitou
Lepidlo s vysokou pevností ve střihu pro PVC a kaučukové 
podlahoviny s tvrdým lepidlovým hřebenem

• zesílení vlákny snižuje zbytkové vtlaky elastických podlahovin na 
minimum 

• tvrdý lepidlový hřeben brání rozměrovým změnám podlahovin

POUŽITÍ:
• pro PVC designové krytiny všech výrobců
• pro kaučukové krytiny v pásech a deskách do tloušťky 4,0 mm, 

např. noraplan® / norament® 
• PVC a CV krytiny v pásech a deskách
• při vysokém zatížení v komerčních a objektových prostorách
• na dobře savé, vystěrkované podklady

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• doba odvětrání (desky):    5 – 10 min.*
• doba odvětrání (pásy)):  20 – 25 min.*
• doba kladení:  20 min.*
• zatížitelné:  po 24 hod.*
• možnost svařování spojů: po 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

73183 14 kg plast. vědro 33 ca 280 g/m2 / A2
ca 240 g/m2 / A1 krémově bílá

64886 6 kg plast. vědro 72

  UZIN KE 66 v praxi

Pevné lepení pásů a desek pomocí UZIN KE 66 je „nejbezpečnější metoda lepení podle současného stavu úrovně techniky“ s ohledem na hodnocení 
zpracovatelských kritérií, bezpečnosti práce a ochrany spotřebitele. Pomocí vláknem vyztuženého mokrého lepidla lze pokládat designové krytiny se 
stabilitou proti posunu, s možností jejich vysokého zatížení, rozměrově stabilně a s možností pokládky na podlahové vytápění.

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-163

0736
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FIxACE DESIGNOVÝCH KRYTIN
RollFix a penetrace UZIN U 3000
Ergonomická pokládka PVC designových krytin
Přídržná fixace a penetrace pro kladení PVC designových krytin

• ergonomická práce ve stoje, inovativní pracovní metoda usnadňuje zpracovateli provádění pokládky
• okamžitě pochozí a zatížitelná, minimální pracovní odpad
• mimořádně hospodárný systém pro menší objekty, zvyšuje hodinový pracovní výkon při kladení

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro PVC designové krytiny
• na vystěrkované podklady
• pro malé až střední zatížení v bytovém  

a komerčním prostředí

• k přímé aplikaci nastavená systémová penetrace
• jednoduché nanášení pomocí přiloženého 

nanášecího válečku
• doba pokládky ca. 2 hodiny
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-177

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu.

LEPENÍ DESIGNOVÝCH KRYTIN
Vlákny vyztužené lepidlo                       UZIN KE 62
Lepení PVC designových krytin (LVT)
Lepidlo vyztužené mikrovláknem, vyvinuté speciálně pro lepení PVC designových krytin.

• disperzní lepidlo s velmi vysokou počáteční silou 
• vysoká rozměrová stabilita a velmi dobrá odolnost vůči změkčovadlům

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro PVC designové krytiny (LVT) všech výrobců
• na savé vystěrkované podklady 
• na teplovodní podlahové vytápění
• pro normální zatížení v obytných objektech

• doba odvětrání:      5 - 10 min.*
• doba kladení:      ca 20 min.*
• zatížitelné:      po 24 hod.*
• možnost svařování spojů: po 24 hod.*
• konečná pevnost:              po 4 dnech
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

NOVINKA

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

84347 14 kg plast. vědro 33 ca 280 g/m² / A1
ca 320 g/m² / A2 krém. bílá

84537 6 kg plast vědro 72

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta  Spotřeba Barva

60640 16 kg / 125 m2 18 RollFix: 80 g/m2 – UZIN nylon.
váleček 25 cm / 6 mm
Primer: 50 g/m2 – UZIN pěnový 
váleček 25 cm/ 20 mm

Penetrace: zelená-
RollFix: světle modrá

60651 8 kg / 60 m2 24

1-K hybridní lepidlo UZIN KE 68
Jisté a snadné lepení PVC a kaučukových krytin
Jednokomponentní hybridní lepidlo na bázi STP pro vysoce namáhané podlahy

• speciální lepidlo pro statické a dynamické zatížení 
• vysoká rozměrová stabilita i při extrémních teplotních podmínkách
POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro PVC designové krytiny všech výrobců
• pro kaučukové krytiny v pásech a deskách do 

tloušťky 4,0 mm, např. norament® 
• PVC a CV krytiny v pásech a deskách
• při vysokém zatížení v komerčních a objektových 

prostorách

• doba kladení:                       do 40 min.*
• zatížitelné:                           po 24 hod.*
• možnost svařování spojů:    po 12 - 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RS 10 / bez rozpouštědel

NOVINKA

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

87429             14 kg plast. vědro                                                            33                                        ca 350 - 400 g/m2 / A2
                                                                                                                                                            ca 250 - 300 g/m2 / A5         béžová

                                                                                                                                                            ca 400 - 450 g/m2 / B1

kompozice balení viz TL

LE
PE

NÍ
 PO

DL
AH

OV
ÝC

H 
KR

YT
IN

75www.uzin.cz



LEPENÍ A FIxACE DESIGNOVÝCH KRYTIN – PŘÍSLUŠENSTVÍ
RZ Turbo Protect Plus                                                                                                  Ochranná vrstva

2komponentní ochranné povrstvení na bázi vody pro extrémně dlouhodobou ochranu podlahové 
krytiny, první ošetření a sanování povrchu elastických podlahových krytin

POUŽITÍ:

• pro vinyl, PVC, CV, linoleum a kaučuk s hladkou, příp. jemně strukturovaným povrchem, stejně tak i na 
krytiny s polyuretanovou úpravou z výroby 

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• šetří náklady a čas, stačí pouze jeden nátěr
• usnadňuje běžné čištění
• vynikající odolnost proti následnému znečištění
• vynikající odolnost proti desinfekčním prostředkům na ruce
• protiskluzný třídy R 9 dle DGUV pravidlo 108-003 (dříve BGR 181), protiskluzný R 10 přidáním prostředku 

RZ Grip Aditiv
• chemicky odolná dle DIN 68861
• všeobecné stavební schválení (ABZ) (Ü-značení: Z-157.20-160)
• odolná slinám a potu dle DIN 53160
• vhodná pro sportovní podlahy dle DIN 18032
• GISCODE W2 / DD+, hodnota pH: 8

Produkt čís Stupeň lesku Vel. balení  Přepravní jednotka / karton                       Vydatnost

065731 mat 4 l lak + 1 l tvrdidlo 1   50 m2 im objekt 
100 m2 byt. prostředí

082319 RZ Grip Additiv 75 g 4 pro 1 balení RZ 171 Turbo 
Protect Plus

Design Collection                                                                    Sada pro kladení designových krytin
Kompletní sada pro pokládku designových krytin

Sestava:
• originální WOLFF Linocut
• FasTrimmer, k fasetování rubu krytin
• přítlačný váleček Duo
• pokosové nůžky pro designové krytiny
• Pica-Dry hloubkový značkovač
• v praktickém kufříku Tanos pro jednoduchý a bezpečný transport

Všechny jednotlivé produkty najdete v katalogu WOLFF

Produkt čís Výrobek Hmotnost

74843 Design Collection 5,2 kg

Andrückwalze 50 kg                                                                                               Přítlačný válec 50kg                                                                                                                       
S nosným třmenem pro komfortní transport

• válec se skládá ze 4 částí, která vyvíjejí optimální přítlak na podlahu
• nepatrné odstupy jednotlivých dílčích válců zamezuje vzniku vzduchových bublin

Všechny jednotlivé produkty najdete v katalogu WOLFF

Produkt čís Výrobek Hmotnost

56402 válec 50 kg 50 kg

56404 přepravní pojezd 3 kg

PALLMANN
GmbH

Z-15720-
160
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LEPENÍ LINOLEA

UZIN LE 44
Lepidlo na linoleum

Rychlé a jisté lepení linolea 
Disperzní lepidlo s nejvyšší rozměrovou stabilitou pro všechny 
krytiny z linolea

• tvrdý lepidlový hřeben, také pro linoleum s nižší rozměrovou 
stabilitou

• lepidlo pro mokré lože, téměř bez doby odvětrání, šetří čas
• ideální např. pro linoleum s PUR povrchovou úpravou z výroby

POUŽITÍ:
• pro linoleum v pásech a deskách do tloušťky 4,0 mm
• pro Korkment podložky, stejně tak pro lepení linolea na Korkment
• na vystěrkované, savé podklady
• pro velmi vysoké zatížení v komerčním nebo průmyslovém 

prostředí

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• doba odvětrání:                        5 – 10 min.*
• doba kladení:  10 - 25 min.*
• zatížitelné:  po 24 hod.*
• možnost svařování švů: po 12 hod.*
•  pro vnitřní prostředí
•  GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

6873 14 kg plast. vědro 33 ca. 400 g/m2 / B1 bílá

  UZIN LE 44 v praxi

UZIN LE 44 splňuje vysoké požadavky na profesionální pokládku linolea v objektech, např. v nemocnicích, mateřských školkách, kancelářských 
budovách, školách a stejně tak i v soukromém obytném prostředí.

Vysoká 
pevnost ve 

smyku

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-171

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu.
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LEPENÍ LINOLEA
UZIN UZ 88 Prémiové lepidlo na textilní krytiny a linoleum 

Ekologické lepení linolea
Lepidlo pro lepení textilní krytiny a linolea s extrémně pevným lepidlovým hřebenem ve smyku k 
vytvoření zdravého klima v místnosti

• nejtvrdší lepidlový hřeben a s tím i extrémní pevnost ve smyku, ideální pro linoleum s různou rozměrovou 
nestálostí

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro linoleum v pásech a deskách do tloušťky 4,0 mm
• na rovné, savé, vystěrkované podklady
• pro extrémně rychlé a vysoké zatížení v bytovém, 

komerčním a objektovém prostředí

• doba odvětrání:                 0 – 15 min.*
• doba kladení:                     max. 20 min.*
• zatížitelné:                         po 24 hod.*
• možnost vyplňování švů:   po 24 hod.*
•  pro vnitřní prostředí
•  GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

11723 14 kg plast. vědro 33 350 – 400 g/m² / B1 béžová

UZIN KE 603 2-K disperzní / cementové lepidlo 
Pokládání krytiny na speciální konstrukce
Samoschnoucí lepidlo pro linoleum a textilní krytiny na nesavých podkladech

• na stávajících, také i hutných podkladech, rychle váže a šetří čas

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

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

na UZIN KR 410
• do sportovních zařízení, průmyslového a objekto-

vého prostředí

• doba zpracování:               30 – 40 min.*
• doba odvětrání:                  5 - 15 min.*
• doba kladení:                     10 - 15 min.*
•  pro vnitřní prostředí
•  GISCODE D 1 / bez rozpouštědel
•  GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle EU-

VO 1907/2006 (Reach)

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

6447 A/B 10 kg plast. vědro  
+ foliový sáček 33 350 – 450 g/m² / B1

450 – 550 g/m² / B2 světle šedá

UZIN RK 36 Linofix
Rychlá oprava vzduchových bublin, konců rolí, vydutých míst nebo spojů
Souprava pro opravu linolea

• speciální lepidlo pro opravu krytin z linolea, korkového linolea a Korkment na savých a nesavých podkladech

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro krytiny z linolea, korkové linoleum a Korkment
• pro vysoké zatížení v bytovém, komerčním, 

průmyslovém, stejně tak i ve sportovním prostředí, 
např. v bytových domech, nemocnicích, spor-
tovních halách atd.

• krátká doba odvětrání
• rychlé připojení pomocí lepidlových vláken
• extrémně rychlý vývoj pevnosti
• také pro těžce přístupná místa
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /karton Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

69984 0,5 kg plastová láhev 1 400 dle použití krémově bílá

extrémně 
pevné ve 
smyku

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-184
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LEPENÍ  SCHODů,  STĚN  A  PROFILů
Kontaktní lepidlo na profily                                         UZIN GN 222
Neoprénové lepidlo
Velmi silné lepivé kontaktní lepidlo na bázi rozpouštědel pro lepení soklových lišt, profilů a krytin

• bleskově odvětrané, šetří čas

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

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

schody 
 
                         

• velmi dobře se nanáší štětcem
• dlouhá doba kontaktního lepení
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE S 1 / s vysokým obsahem rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / karton Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

3072 5 kg plech. vědro – 60 100 – 150 g/m² / A5 žlutá

3073 0,6 kg plech. vědro – 36 kartonů 150 – 200 g/m² / A1 žlutá

Kontaktní lepení v ploše UZIN GN 276
Kontaktní lepení elastických podlahových krytin

Silně lepivé kontaktní lepidlo na bázi rozpouštědel pro lepení elastických podlahových krytin

• díky okamžité plošné přídržnosti je možné plochu ihned zatížit, šetří čas
• velmi vysoká vydatnost, šetří náklady

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI::

• jako kontaktní neoprénové lepidlo
• jako plošné lepidlo
• pro PVC, CV, linoleum, textil a korek
• na všechny podklady odolné rozpouštědlům, na 

schody
• pro normální zatížení v komerčním a průmyslovém 

prostředí

• dobrá roztíratelnost
• velmi rychle schne
• pro vnitřní prostředí   
• GISCODE S1 / s vysokým obsahem rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / karton Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

56084 5 kg plech. vědro – 60 100 - 150 g/m2 / A5 béžová

62028 20 kg plech. vědro – 14 150 - 200 g/m2 / A1 béžová

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

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

LEPENÍ LINOLEA

Lepidlo na linoleum UZIN LE 43
Lepení linolea s velkou přídržnou silou s tvorbou lepidlových vláken
Rychlé disperzní lepidlo s výraznou tvorbou lepidlových vláken

• krátká doba odvětrání a rychlý vývin lepivé sily

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro krytiny z linolea v pásech a deskách do tl. 4 mm
• pro Korkment podložky, stejně tak na lepení na 

položené Korkment podložky 
• pro normální zatížení v bytovém, komerčním  

a kancelářském prostředí

• doba odvětrání:                 0 – 10 min.*
• doba kladení:                     10 -  35 min.*
• zatížitelné:                         po 24 hod.*
• možnost utěsňování švů:   po 24 hod.*
•  GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel. balení Přepr. jedn. / karton Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

74906 14 kg  plast. vědro – 33 350 – 400 g/m2 / B1 krém. bílá

Uzin Utz  
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Z-155.
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UZIN mObILNÍ APLIKACE  
NĚKOLIKA KLIKNUTÍmI K DůLEžITÝm INFORmACÍm

Výrobky
•  Získáte přehled o kompletním 

sortimentu UZIN spolu s řadou 
podrobnějších informací  
ke každému výrobku.

    Kalkulačka spotřeby
•  Spočítáte si snadno a rychle  

potřebné množství materiálu  
pro Váš pojekt.

Kontakt

Renoplan
•  Přehledná a jednoduchá příručka  

pro rychlé a profesionální renovace 
podlah  - video instruktáže 

  pro optimální řešení. 

•  Najdete přehled a kontakty na 
odborně technické poradce UZIN.

UZIN APP pro uživatele AndroidUZIN APP pro uživatele iPhone

www.uzin.cz

Usnadněte si svoji práci! Prostřednictvím UZIN APP získáte do Vašeho mobilního telefonu celou řadu důležitých informací a funkcí, 
týkajících se tématu podlahy. Informace na stavbě máte vždy okamžitě po ruce.

UZIN bodennavigator
• Online projektování doporučených 
  podlahových konstrukcí.

STÁHNĚTE SI ZDARmA APLIKACI UZIN APP

NOVINKA

80 www.uzin.cz



LEPENÍ  SCHODů, STĚN A  PROFILů

UZIN WK 222
Kontaktní lepidlo bez obsahu rozpouštědel

Lepení profilů a krytin bez rozpouštědel 
Neoprenové lepidlo na vodní bázi pro všechna obvyklá stavební 
kontaktní lepení

• umožňuje racionální kontaktní lepení bez přítomnosti 
rozpouštědel, dokonce i tuhých krytin, bez omezení opatřeními 
pro bezpečnost práce

• splňuje požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí dle 
GefStoffV/TRSG 610

• zohledňuje požadavky na zdravé klima bydlení

POUŽITÍ:
• pro měkké soklové lišty, schodišťové profily, fabiony apod.
• pro všechny textilní krytiny včetně vpichovaných koberců a tkané-

ho zboží, na schody ve formě bloku nebo s předsazenou hranou
• pro PVC a CV krytiny, linoleum, kaučuk a izolační podložky, 

schodišťové stupně a podstupnice
• na odrazové stěny, textilní nebo připojené obložení na stěnách  

a stropech
• pro opravné lepicí práce, sanování spojů, revizních poklopů apod.
• na všechny obvyklé stavební podklady

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• doba odvětrání:                       20 – 40 min.*
• doba kladení:                          1,5 - 2 hod.*
• zatížitelné:                               ihned*
• možnost svařování spojů:       po 12 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědeli

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /karton Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

61989 12 kg plast. vědro (hranaté)
+ 1 váleček 25 cm/20 mm – 50

300 – 450 g/m2 
celkové množství
oboustranně nanesené 
pěnovým válečkem

béžová61981 6 kg plast. vědro (hranaté)
+ 1 váleček 10 cm/10 mm – 80

61970 1 kg plast. kbelík 12 24 kartonů / 288 plast. kbelíků

  UZIN WK 222 v  praxi

4. UZIN WK 222 je mnohostranně 
použitelné lepidlo. Pomocná 
lepení, opravná lepení stejně 
jako lepení na poklopy revizních 
šachet, opravy spojů a lepení 
obšívaných soklových lišt.

3. Lepení odrazových stěn, 
prováděná na různých podkla-
dech, stejně tak v místech kri-
tických rohů a vnějších hran, jsou 
jistě a prakticky proveditelné.

2. Při lepení na schodištích je velká 
lepivá síla UZIN WK 222 zvláště 
znát.

1. Oblast použití tohoto lepidla 
je velmi rozmanitá, od lepení 
fabionů až po lepení měkkých 
PVC soklových lišt  
a schodišťových stupňů.

Použitelné 
jako 

rozpouštědlová 
neoprenová 

lepidla

0736

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-150

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu.
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LEPENÍ SCHODů, STĚN A PROFILů
UZIN Silikonpinsel Nanášecí silikonový štětec pro UZIN WK 222

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• nanášecí štětec pro bezrozpouštědlové kontaktní 
lepidlo UZIN WK 222 při lepení soklových lišt, 
stejně tak i pro krytiny v rozích a na hranách

• zaschlé lepidlo je možné bez problémů ze štětce 
odstranit, štětec je znovu použitelný

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /karton Spotřeba Barva

65151 1 x 6 ks 6 – bílá/ modrá

UZIN Auftragsrollen Nanášecí válečky a rukojeť pro UZIN WK 222 
1.

2.

3.

Válečky a držák pro nanášení UZIN penetrací, lepidel a fixací

• správné, optimální nanesení lepidla UZIN WK 222 na plochu = co možná nejmenší spotřeba
• velmi malé nanášené množství = rychlé schnutí = úspora čekací doby

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

1./2. UZIN pěnové válečky hrubé pro kontaktní lepidlo 
UZIN WK 222

3.     kovová UZIN rukojeť s plastovým držákem pro 
váleček 1.

• přizpůsobené k výše uvedenému UZIN výrobku
• stabilní
• jednoduché použití
• dlouhá životnost
• válečky mají dlouhou výdrž při zabalení do 

vzduchotěsné fólie

Produkt čís Výrobek Délka válečku   Přepravní jednotka  /ks  Spotřeba Barva

61983 1. UZIN pěnový válec hrubý 
25cm/20mm 25 cm 5 – žlutá

61984 2. UZIN pěnový válec hrubý 
10cm/10mm 10 cm 10 – žlutá

9195 3. UZIN držák válečku  
25 cm pro 25 cm 10 – zelená

UZIN DK 282                                                                                                                         Lepidlo pro krytiny na stěny a podlahy 
Tixotropní disperzní lepidlo pro PVC krytiny a textilní krytiny
Disperzní lepidlo pastovité konzistence pro krytiny na stěny a podlahy.

• lepidlo bez obsahu rozpouštědel s vysokým vývinem pevnosti a nejlepšími zpracovatelskými vlastnostmi

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro krytiny na stěny z pěnového PVC / CV
• pro krytiny na stěny z homogenního a hetero-

genního PVC
• pro textilní krytiny na stěny
• pro podlahové krytiny z PVC / CV v pásech
• pro měkké textilní podlahové krytiny se všemi 

běžnými typy rubu
• pro čisticí podložky
• pro korkové krytiny s PVC rubem

• doba odvětrání:                  0 - 10 min.*
• doba kladení:                     ca 15 min.*
• zatížitelné:                         po 24 hod*
• konečná pevnost:              po 3 dnech*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

81917 16 kg 24 ca 250 - 500g/m2 krémově bílá/béžová
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FIxACE PODLAHOVÝCH KRYTIN
Univerzální fixace                                                                                           UZIN Universalfixierung
Fixování lehké textilní krytiny
Vodou odstranitelná disperzní fixace pro PVC a textilní krytiny

• krytina je snadněji odstranitelná než krytina pevně nalepená, šetří náklady při pozdější renovaci

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro textilní krytiny s latexovým, plstěným a PVC 
pěnovým rubem 

• pro měkké PVC a CV krytiny, i s textilním plstěným 
rubem

• na savé a nesavé podklady
• na vhodné, intaktní staré krytiny, např. PVC krytiny
• v nájemných, bytových a méně zatěžovaných 

objektových prostorách

• doba odvětrání:                 10 - 80 min.*
• doba kladení:                    20 - 60 min.*
• zatížitelné:                        po 24 – 48 hod.*
• možnost svařování spojů: po 2 - 3 dnech*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel 

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

6473 12 kg plast. vědro 
(oválné) 30 100 – 200 g/m² / váleček

150 – 200 g/m² / A4
250 – 300 g/m² / A3
ca. 350 g/m² / B1

krémově bílá
6474 3 kg kg plast. vědro 

(oválné) 90

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-260

0736

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu.

Lepivá fixace UZIN U 2500
Fixování krytiny s plstěným rubem
Fixace pro SL kobercové čtverce s plstěným rubem

• velmi malá spotřeba
• zamezuje „cestování“ čtverců

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro SL kobercové čtverce s bitumenovým povrst-
vením nebo plstěným rubem

• na špatně savé nebo nesavé podklady
• na teplovodní podlahové vytápění
• pro kolečkové židle v souladu s DIN EN 12 529

• doba schnutí:  30 – 60 min.*
• doba kladení:  ca 3 hod.*
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

82946 10 kg kanystr 60 120 – 150  g/m² / váleček bílá 

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-158
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FIxACE PODLAHOVÝCH KRYTIN
UZIN U 1000 Stop vrstva – protiskluzná

Fixování SL čtverců proti skluzu
Protiskluzná a přídržná disperze pro samostatně ležící textilní krytiny ve čtvercích

• zamezuje „cestování“ čtverců, umožňuje kdykoliv jejich opětovné sejmutí

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro samostatně ležící textilní podlahové čtverce s 
bitumenovým rubem, rubem z PVC nebo těžkým 
PUR rubem

• na savé a nesavé podklady
• na zdvojené podlahy, dutinové podlahy, stávající 

krytiny
• pro bytové a komerční prostředí

• doba schnutí:                   30 - 60 min.*
• doba kladení:                   ca 48 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel 

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-172

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

6748 10 kg plast kanystr 60 50 – 100 g/m² / váleček bílá

UZIN U 2100 Stop vrstva – protiskluzná
Bezpečné fixování SL kobercových čtverců s textilním rubem 
Protiskluzná a přídržná disperze pro textilní krytiny se speciálním, textilním rubem

• hospodárná do objektů a také při vyšším zatížení v kancelářích
• textilní krytiny jsou znovu snímatelné, umožňují revizní práce na podlahových konstrukcích

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro SL čtverce a SL pásy, kde je výrobcem krytiny 
schváleno použití UZIN U 2100

• pro antistatické textilní krytiny
• pro SL čtverce s textilním povrstveným rubem
• na rovné, nesavé podklady
• na např. zdvojené podlahy, dutinové podlahy, 

stávající krytiny
• v bytovém a komerčním prostředí

• doba schnutí:               30 - 60 min.*
• doba kladení:                ca 48 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-172

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

5088 10 kg plast kanystr 60 50 – 100 g/m2 / váleček bílá
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*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu v závislosti na druhu podlahové krytiny a savosti podkladu.

VODIVÉ  KLADENÍ  PODLAHOVÝCH  KRYTIN

Univerzální vodivé lepidlo                                   UZIN KE 2000 SL
Disperzní, vodivé lepidlo pro PVC, kaučukové a textilní krytiny a linoleum
Univerzální lepidlo pro vodivé kladení

• velmi dlouhá doba pokládky pro nejvyšší jistotu v kladení
• ideální pro pokládku na velkých plochách

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro vodivé PVC a kaučukové krytiny v pásech  
a deskách

• pro vodivé textilní krytiny a krytiny z linolea
• na savé a nesavé podklady
• pro komerční a průmyslové prostředí

• doba odvětrání:                10 - 30 min.*
• doba kladení:                    ca 1 hod.*
• zatížitelné:                         po 24 hod.*
• možnost svařování spojů: po 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

14162 14 kg plast. vědro 33 250 – 300 g/m2 / 23/80
500 – 600 g/m2 / 23/TL tmavě šedá

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-394

Vodivé lepidlo pro textilní krytiny a linoleum UZIN UZ 57 L
Silně lepivé lepidlo s lepidlovými vlákny

Včetně zubových lišt                                                                                                                                             
(23/80 a 23/TL)

Vodivé lepidlo s vodivými vlákny pro textilní krytiny a linoleum 

• rychlý vývoj přídržné síly, plynulá práce, šetří čas
• přiložena upravitelná zubová lišta 28 cm / 21 cm, možnost zvolit si rozměr pro velké nebo malé plochy

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro vodivé textilní krytiny, tkané zboží, vpichované 
koberce

• pro vodivé linoleum v pásech
• na savé, vystěrkované podklady
• pro komerční a objektové prostředí

• doba odvětrání:               5 - 20 min.*
• doba kladení:                  20 - 30 min.*
• zatížitelné:                      po 24 – 48 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba Barva

33150 14 kg plast. vědro 33 500 – 600 g/m² / B1 béžová

Uzin Utz  
AG

Z-155.
20-130

Včetně zubových lišt  
(23/80 a 23/TL))
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VODIVÉ  KLADENÍ  PODLAHOVÝCH  KRYTIN
UZIN KR 421 L 2-K epoxidové vodivé lepidlo

Vodivé lepení vysoce zatížitelných elastických krytin 
Vodivé, elastické lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice pro vysoce zatěžované podlahové krytiny ve 
vnitřním prostředí

• nejvyšší přídržnost, proto nejvyšší možná jistota
• speciálně pro všechny typy vodivého (speciálního) kladení, pro řešení problémů

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro vodivé kaučukové desky
• pro vodivé PVC krytiny v deskách
• pro vodivé krytiny z linolea v deskách
• na savé a nesavé podklady
• nepoužívat v bytovém prostředí a v pobytových 

místnostech

• vynikající zpracovatelské vlastnosti
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RE 2 / s nízkým obsahem rozpouštědel

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

47513 A/B 6 kg plech. vědro 60
ca. 300 g/m2 / A5
350 – 400 g/m2 / A1/A2
400 – 600 g/m2 / B1/B2

černá

UZIN PE 262 L Vodivé aditivum
Přísada do disperzních výrobků a cementových malt pro zajištění elektrické vodivosti

• jistá schopnost odvodu náboje pod SL- a keramickou dlažbou 

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• jako speciální aditivum k rozmíchání s UZIN U 1000 
a U 2100, rovněž s tenkovrstvými a středněvrstvými 
maltami codex

• na připravené podklady

• vnáší vysokou příčnou vodivost
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel 

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

54457 5 kg plast. kanystr 90 dle použití černá

UZIN Kupferleitband Samolepicí měděná vodivá páska
Měděná samolepicí páska pro vodivé podlahové konstrukce

• samolepicí, tedy jednoduché nalepení

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro všechny typy vodivého kladení • šířka 10 mm, tloušťka 0,035 mm

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

10141 2 role á 20 bm 1 – barva mědi
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čIŠTĚNÍ A úDRžbA ELASTICKÝCH PODLAH                         UZIN CARE
Trvalé povrstvení
Prémiová 2složková ochranná vrstva. UZIN Turbo Protect Plus je 2složkové trvalé polyuretanové po-
vrstvení na bázi vody s mimořádnou trvanlivostí a chemickou odolností proti rozpouštědlům  
a desinfekčním prostředkům. Ideální pro povrchovou úpravu nově položených nebo stávajících elas-
tických podlahových krytin.

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• elastické podlahové krytiny 
• LVT / LVP (luxusní vinylové dílce / desky) 
• linoleum (s polyuretanovou vrstvou) 
• VCT (vinylové kompozitní dílce) 
• pryžové podlahové krytiny s hladkým a s lehce 

strukturovaným povrchem 
• obytné prostory (apartmány, obytné domy) 
• komerční prostory (kanceláře, nemocnice, školy, 

univerzity, knihovny, obchody, pečovatelské domy)

• chrání podlahovinu před vlivem různých mecha-
nických a chemických vlivů 

• pro všechny elastické podlahové krytiny (hladký  
a lehce strukturovaný povrch) 

• nízké náklady na m2 
• redukuje náklady práce, protož se aplikuje pouze 

1 vrstva 
• redukuje náklady na údržbu 
• je možné použít pro vysoce zatížené komerční  

a bytové prostory 
• rychlé schnutí a vytvrzování 
• dokonalý a trvanlivý povrch 
• jednoduchý k aplikaci, časem nehnědne, nevytváří 

skvrny, nevybledne nebo nezežloutne v čase

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba/vydatnost Barva

79377 5 l 78 ca 45 - 50 m2 mléčná/ čirá v suchém 
stavu

Dlouhodobé povrstvení
Prémiová ochranná vrstva. 1složkové dlouhodobé povrstvení pro elastické podlahoviny. Speciální 
ošetřovací nátěr pro elastické podlahoviny zušlechtěný polyuretanem tvořící vysoce odolný ochranný 
film. Pro první a základní ošetření všech elastických podlahovin, přírodního a umělého kamene.

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• PVC 
• LVT / LVP (luxusní vinylové dílce / desky) 
• CV 
• pryžové podlahové krytiny 
• přírodní a umělý kámen 
• podlahové krytiny povrchově upravené již z výroby

• nejvyšší provozní odolnost 
• snižuje skluznost 
• mimořádně dlouhodobá odolnost proti oděru 
• prodlužuje životnost podlah 
• odolná proti desinfekčním prostředkům 
• rychle schne 

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba/vydatnost Barva

83856 5 l 96 ca 60 ml/m2 čirá/ lesklá

Retuš podlah
Prémiová 2složková retušovací sada. Opravný prostředek na vinylové dílce. Prémiová opravná sada. 
2složkový produkt pro lokální retušování škrábanců na elastických podlahách s polyuretanovou po-
vrchovou vrstvou.

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• elastické podlahové krytiny s polyuretanovou 
povrchovou vrstvou 

• LVT (luxusní vinylové dílce) 
• LVP (luxusní vinylové desky) 
• linoleum (s polyuretanovou povrchovou vrstvou) 
• VCT (vinylové kompozitní dílce) 
• podlahy povrchově upravené pomocí UZIN Turbo 

Protect Plus 
• bytové interiéry (apartmány, domy) 
• komerční interiéry (kanceláře, nemocnice, školy, 

hotely, obchody, domy s pečovatelskou službou, 
univerzity)

• 2složkový, mimořádně kvalitní a trvanlivý výrobek 
• velmi nízká spotřeba 
• rychle schne a vytvrzuje 
• retušuje poškrábaná místa 
• řeší bezprostřední problémy v časové tísni 
• stupeň lesku na podlaze se nemění

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka /paleta Spotřeba/ vydatnost Barva

80436 80 + 20 ml 192 ca 100 m2 transparentní

UZIN TURbO PROTECT PLUS

UZIN RESILIENT SEALER

UZIN REFRESHER SET

NOVINKA
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UZIN CARE                        čIŠTĚNÍ A úDRžbA ELASTICKÝCH PODLAH
UZIN bASIC CLEANER čisticí prostředek

Prémiový čisticí prostředek. Základní čisticí prostředek. UZIN Basic Cleaner je vysoce účinný čistič pro 
odstranění nečistot, mastnoty, vosku a většiny prostředků pro údržbu před aplikací produktů UZIN Re-
silient Sealer nebo UZIN Turbo Protect Plus na elastické podlahové krytiny. Pouze pro vnitřní prostředí. 
POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• elastické podlahové krytiny 
• LVT / LVP (luxusní vinylové dílce / desky) 
• linoleum (s polyuretanovou vrstvou) 
• PVC 
• VCT (vinylové kompozitní dílce) 
• pryžové podlahové krytiny 
• obytné prostory (apartmány, obytné domy) 
• komerční prostory (kanceláře, nemocnice, školy, 

univerzity, knihovny, obchody, pečovatelské domy)

• mnohoúčelový / pro jakékoliv elastické podlahové 
krytiny 

• vysoká koncentrace 
• snižuje náklady práce 
• odstraňuje stávající povrchové vrstvy a stará 

povrstvení ošetřovacích prostředků

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba/vydatnost Barva

83858 5 l 96 ca 125 m2 čirá

UZIN RESILIENT CARE Ošetřovací prostředek
Prémiový prostředek údržby. Čisticí a ošetřovací prostředek pro denní údržbu elastických podlahovin. 
UZIN Resilient Care je čisticí prostředek určený pro běžné čištění a údržbu jakýchkoliv elastických 
podlahových krytin v bytových a komerčních prostorech. Nezanechává šmouhy po tazích, pH neutrální.

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• elastické podlahové krytiny 
• LVT / LVP (luxusní vinylové dílce / desky) 
• linoleum 
• VCT (vinylové kompozitní dílce) 
• pryžové podlahové krytiny 
• přírodní a umělý kámen 
• bytové interiéry (apartmány, domy) 
• komerční interiéry (kanceláře, nemocnice, 

školy, univerzity, knihovny, obchody, domovy s 
pečovatelskou službou)

• mnohoúčelový / pro všechny elastické podlahové 
krytiny, také pro přírodní a umělý kámen 

• připraven k okamžitému použití 
• pH neutrální - bezpečný pro všechny podlahy 
• vynikající pro každodenní běžnou údržbu 
• pracovní postup „v jednom pracovním kroku“ 
• nezanechává zbytky 

Produkt čís Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba/vydatnost Barva

83859 0,75 l 378 50 ml/10 l vody zelená

83861 5 l 96 50 ml/10 l vody
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TECHNOLOGIE LEPENÍ - switchTec® 

Tato zde popsaná doporučení nemohou být přirozeně zcela kompletní. Pro všechny produkty jsou proto k dispozici 
podrobné technické listy, kterých je nutné bezpodmínečně dbát.

8989



 
SOKLOVÉ LIŠTY

U-TACK bULLRAN 45 REmUR 45/55/95 GOmAN 50/90 LINOmUR 45/90 TOPTAC 35 POmUR 46

    TYP LIŠTY                                                                           TExTILNÍ             TExTILNÍ S HRUbÝm RUbEm        PVC / FAbIONY                 KAUčUK / FAbIONY          LINOLEUm / FAbIONY                   DÖLLKEN                     

bARVA Transparentní Transparentní, 
zelené vlákno Stříbrná Transparentní, 

zelené vlákno Transparentní Transparentní, 
zelené vlákno

Transparentní, zelené 
vlákno

VYDATNOST dle šíře role 25 bm 50 bm 50 bm 50 bm 50 bm 50 bm

EKOLOGICKÉ ZNAčENÍ

TEPLOTA PODKLADU min. 15 °C min. 15 °C min. 15 °C min. 15 °C min. 15 °C min. 15 °C min. 15 °C

DObA ODVĚTRÁNÍ žádná žádná žádná žádná žádná žádná žádná

DObA POKLÁDKY neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená

ZATÍžITELNÉ PO okamžitě  
po nalepení

okamžitě  
po nalepení

okamžitě  
po nalepení

okamžitě  
po nalepení

okamžitě  
po nalepení

okamžitě  
po nalepení

okamžitě  
po nalepení

SVAŘOVÁNÍ SPOjů / 
VYPLŇOVÁNÍ ŠVů

okamžitě  
po nalepení

okamžitě  
po nalepení

okamžitě  
po nalepení

okamžitě  
po nalepení

PŘEHLED POUžITÍ PRODUKTů switchTec® 
PODLAHOVÉ KRYTINY

SIGAN 1 SIGAN 2 SIGAN 3 SIGAN ELEmENTS SIGAN ELEmENTS PLUS PLURATEx

   PODLAHOVÉ KRYTINY                                             ELASTICKÉ A TExTILNÍ           ELASTICKÉ A TExTILNÍ                           TExTILNÍ                                   PVC DESIGNOVÉ                           PVC DESIGNOVÉ                                  TExTILNÍ

bARVA Transparentní Stříbrná /šedá Transparentní Stříbrná /šedá Stříbrná /šedá Transparentní

VYDATNOST 20 m²* 20 m²* 20 m²* 20 m²* 20 m²* 22,5 m²

EKOLOGICKÉ ZNAčENÍ

TEPLOTA PODKLADU min. 15 °C min. 15 °C min. 15 °C min. 15 °C min. 15 °C min. 15 °C

DObA ODVĚTRÁNÍ žádná žádná žádná žádná žádná žádná

DObA POKLÁDKY neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená neomezená

ZATÍžITELNÉ PO okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení

SVAŘOVÁNÍ SPOjů / 
VYPLŇOVÁNÍ ŠVů okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

SCHODY

GOmAN 240 STEPTEC 150 / 220 SIGAN ELEmENTS UNIVERSAL TAPE

    PODLAHOVÉ KRYTINY                                                                                  KAUčUKOVÉ                                                                          PVC / CV / LINOLEUm / TExTILNÍ                                                       PVC DESIGNOVÉ / PVC čTVERCE         

bARVA Transparentní, zelené vlákno Transparentní Stříbrná / šedá

VYDATNOST 50 bm 25 bm 25 bm

EKOLOGICKÉ ZNAčENÍ

TEPLOTA PODKLADU min. 15 °C min. 15 °C min. 15 °C

DObA ODVĚTRÁNÍ žádná žádná žádná

DObA POKLÁDKY neomezená neomezená neomezená

ZATÍžITELNÉ PO okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení

SVAŘOVÁNÍ SPOjů / 
VYPLŇOVÁNÍ ŠVů okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení okamžitě po nalepení

Tato zde popsaná doporučení nemohou být přirozeně zcela kompletní. Pro všechny produkty jsou proto k dispozici podrobné technické listy, kterých je nutné bezpodmínečně dbát.

* 18,75 m2 plošná folie + 1,25 m2 okrajová páska

DÖLLKEN WL 50 LIFE
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TECHNOLOGIE LEPENÍ switchTec® - PRO SOKLOVÉ LIŠTY

STĚNOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY

PODKLADY
ObŠÍVANÉ KObERCOVÉ  

SOKLOVÉ LIŠTY
45 – 55 mm

ObŠÍVANÉ KObERCOVÉ  
SOKLOVÉ LIŠTY

50 – 60 mm  
S PLSTĚNÝm RUbEm NEbO 

VPICHOVANÉ

ObŠÍVANÉ KObERCOVÉ  
SOKLOVÉ LIŠTY

60 – 70 mm

ObŠÍVANÉ KObERCOVÉ  
SOKLOVÉ LIŠTY

75 – 85 mm

ObŠÍVANÉ KObERCOVÉ  
SOKLOVÉ LIŠTY

90 – 110 mm

STĚNA SE STRUKTUROU DO 1,5 mm U-TACK bullran 45 U-TACK U-TACK U-TACK

STĚNA SE STRUKTUROU DO 3 mm - bullran 45 - - -

TECHNOLOGIE LEPENÍ switchTec® - PRO mĚKKÉ SOKLOVÉ SYSTEmY Z PVC- KAUčUKU A LINOLEA A FAbIONY

STĚNOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY / FAbIONY

PODKLADY
PVC-mĚKKÉ SOKLOVÉ 

LIŠTY (NAPŘ. DÖLLKEN 
WL 50/WL 60/WL 100)

PVC A CV
SOKLOVÉ LIŠTY

PVC A CV
FAbIONY

mĚKKÉ PVC PROFILY  
S HLADKÝm RUbEm

KAUčUKOVÉ SOKLOVÉ 
LIŠTY NEbO FAbIONY

PÁSKY LINOLEA  
A FAbIONOVÉ DÍLCE

HLADKÝ PODKLAD U-TACK /Remur 45 / 
55 / 95

U-TACK/ Remur 45 / 
55 / 95 U-TACK /Remur 95 U-TACK /Remur 45 / 

55 / 95 - -

STRUKTUROVANÝ PODKLAD  
DO 1 mm - - - - Goman 50 / 90 -

STRUKTUROVANÝ PODKLAD 
DO 1,5 mm - - - - - Linomur 45 / 90

TECHNOLOGIE LEPENÍ switchTec® - PRO SOKLOVÉ LIŠTY DÖLLKEN

STĚNOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY / FAbIONY

PODKLADY PÁSKY KRYTIN V SOKLOVÝCH LIŠTÁCH DÖLLKEN 
 S jÁDREm SOKLOVÉ LIŠTY DÖLLKEN S jÁDREm mĚKKÉ SOKLOVÉ LIŠTY DÖLLKEN WL 50 LIFE

STRUKTUROVANÝ PODKLAD  
DO 1 mm - Toptac 35 Pomur 46

DÖLLKEN-SOKLOVÉ LIŠTY S jÁDREm
C 60/ TS 60/100/D60 Contact 40  / 50 / 85 - -

TECHNOLOGIE LEPENÍ switchTec® - NA PLOŠE

PODLAHOVÉ KRYTINY

PODKLADY PVC- / CV-KRYTINY PVC-DESIGNOVÉ KRYTINY KAUčUKOVÉ KRYTINY TExTILNÍ KRYTINY
CEmENTOVÉ / KALCIUmSULFÁTOVÉ 
STĚRKOVACÍ HmOTY Sigan 1 + Planus Sigan Elements Plus + Planus Sigan 1 + Planus Sigan 1 + Planus

DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY P3 /P5/ P7, 
PŘEKLIžKOVÉ A mDF DESKY Sigan 1 + Planus Sigan Elements Plus + Planus Sigan 1 + Planus Sigan 1 + Planus

PAROTĚSNÉ ZÁbRANY Z EPOxIDO-
VÝCH PRYSKYŘIC Sigan 1 + Planus Sigan Elements Plus + Planus Sigan 1 + Planus Sigan 1 + Planus

PVC / CV KRYTINY Sigan 2 Sigan Elements Sigan 2 Sigan 2

LINOLEUm Sigan 2 Sigan Elements Sigan 2 Sigan 2

PUR NÁTĚRY A NÁTĚRY Z EPOxIDOVÝCH 
PRYSKYŘIC Sigan 2 Sigan Elements Sigan 2 Sigan 2

UmĚLÝ KÁmEN / TERASO Sigan 2 Sigan Elements Sigan 2 Sigan 2

KERAmICKÉ KRYTINY Sigan 2 Sigan 2 Sigan 2 Sigan 2

PARKETY - - - Sigan 3

LAmINÁT - - - Sigan 3

TExTILNÍ KRYTINY - - - Sigaway

TECHNOLOGIE LEPENÍ switchTec® - NA SCHODY

SCHODY

PODKLAD KAUčUKOVÉ SCHODY  
S PŘEDFORmÁTOVANÝmI úHLY

KAUčUKOVÉ KRYTINY  
V KOmbINACI SE SEPARÁTNĚ 

PŘICHYCENÝmI SCHODIŠTNÍmI PROFILY
PVC- / CV- / LINOLEUm /

TExTILNÍ krytiny
PVC-DESIGNOVÉ KRYTINY

(POUZE NA STUPNICE)

SCHODY SE STRUKTUROU DO 1 mm Goman 240 Goman 240 Steptec 150 / 220 Páska Sigan Elements Universal Tape

Tato zde popsaná doporučení nemohou být přirozeně zcela kompletní. Pro všechny produkty jsou proto k dispozici podrobné technické listy, kterých je nutné bezpodmínečně dbát.

TE
CH

NO
LO

GI
E L

EP
EN

Í s
wi

tch
Te

c ®

91www.uzin.cz



CELOPLOŠNÉ LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN 

Sigan 1
Vysoce účinná lepicí fólie pro celoplošné lepení 

Rychlé lepení nových elastických a textilních 
krytin na vystěrkované podklady, dřevotřískové 
desky nebo kov
Patentovaná, mikroperforovaná speciální nosná fólie, 
oboustranně lepivá, pro pokládku textilních a elastických 
podlahových krytin, které mohou být později se zárukou beze 
zbytku odstraněny
• pro nové elastické a textilní krytiny
• na vystěrkované plochy, dřevotřískové desky, kovové podklady

OBLASTI POUŽITÍ:
• pokládka textilních a elastických podlahových krytin
• žádné omezení velikosti plochy
• odolná čisticím metodám a vhodná pro čisticí rozprašovací 

extrakty  
• vhodná pro podlahové topení
• vhodná pod kolečkové židle, zvedací vozíky a vysokozdvižné 

vozíky

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• rychlé a jednoduché zpracování
• díky mikroporézní perforaci a odvzdušňovacím kanálkům je 

možné pokládat bez vzduchových bublin
• podlahová krytina je okamžitě pochůzná a zatížitelná
• okamžitě je možné svařovat spoje a vyplňovat švy
• garantovaná možnost pozdějšího odstranění beze zbytků
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Vel.balení  Přepravní jednotka / karton  Přepravní jednotka / paleta  Vydatnost Velikost

37127 1 role Sigan 1 
+ 1 rolle Sigan 1 páska 1 40 obsah na 20 m² 75 cm x 25 m

50 mm x 25 m

  Sigan 1 v praxi

4. Novou podlahovou krytinu 
položíme bez pnutí a bez zvlnění 
a ihned ji dobře přitlačíme. Je 
ihned pochůzná a zatížitelná.

3. Ochranný papír sejmeme ze  
Siganu 1 na plocho a rovnoměrně.

2. Sigan 1 nalepíme ve směru 
pokládky nové podlahové krytiny 
na podklad.

1. Na podklad naneseme speciální 
penetraci Planus.

SIFLOOR  
AG

Z-155.
20-136

Záruka 
pozdějšího 
možného 

odstranění beze 
zbytku
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CELOPLOŠNÉ LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN 

Sigan Elements Plus
Vysoce účinná lepicí fólie pro celoplošné lepení

Rychlé, rozměrově stabilní lepení PVC desig-
nových krytin na vystěrkované podklady, 
dřevotřískové desky nebo kov
Rozměry stabilizující, kovem zesílená, speciální lepicí fólie s 
mikrokanálky, oboustranně lepivá, pro celoplošnou pokládku 
vinylových krytin, které mohou být se zárukou beze zbytku 
později odstraněny.

• pro PVC designové krytiny a PVC čtverce
• na vystěrkované plochy, dřevotřískové desky, kovové podklady

OBLASTI POUŽITÍ:
• rozměrově stabilní pokládka PVC krytin v jednotlivých prvcích, 

PVC designových krytin, PVC čtverců a textilních prvků s PVC 
povrstveným rubem (např. čisticí zóny nebo Flotex)

• žádné omezení velikosti plochy
• odolná čisticím metodám a vhodná pro použití kartáčovacích 

vysavačů 
• vhodná pro podlahové topení
• vhodná pod kolečkové židle, zvedací vozíky 

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• rozměry stabilizující
• rychlé a jednoduché zpracování
• podlahová krytina je okamžitě pochůzná a zatížitelná
• okamžitě je možné svařovat spoje
• PVC čtverce mohou být pokládány bez nutnosti svařování spár
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• garantovaná možnost pozdějšího odstranění beze zbytků
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Vel.balení  Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Vydatnost Velikost 

71280 1 role Sigan Elements Plus a 1 
rolle Sigan Elements Plus páska 1 40 obsah na 20 m² 75 cm x 25 m

50 mm x 25 m

  Sigan Elements Plus v praxi

4. První řadu krytiny položíme podél 
zakládací linky bez pnutí a silně 
přitlačíme.

3. Tužkou si vyznačíme orientační 
linku na ochranný papír. Slouží 
jako zakládací linka pro první 
řadu krytiny. Na zakládací linku 
položíme kovovou lištu a podél 
lišty stáhneme ochranný papír z 
fólie. Alternativně lze použít pro 
vytvoření této linky i pásku Sigan 
Elements Universal Tape.

2. Sigan Elements Plus nalepíme 
ve směru pokládky nové podla-
hové krytiny na podklad.

1. Na podklad naneseme speciální 
penetraci Planus.
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CELOPLOŠNÉ LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN – PŘÍSLUŠENSTVÍ

Planus Speciální penetrace pro Sigan 1, Sigan Elements Plus nebo  
Sigan Elements Universal Tape

Systémový komponent k Sigan 1, Sigan Elements Plus nebo Sigan Elements 
Universal Tape 
• pro Sigan 1, Sigan Elements Plus nebo Sigan Elements Universal Tape
• na vystěrkované plochy, dřevotřískové desky, kovový podkladl

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• disperzní penetrace s velmi nízkým obsahem emisí 
pro stěrkové hmoty, dřevotřískové desky a kovové 
povrchy

• k lepení se Sigan 1, Sigan Elements Plus nebo 
Sigan Elements Universal Tape

• nastavena k použití
• k vytvoření rovnoměrného filmu pro bezpečnou 

přídržnost a pozdější odstranitelnost Sigan 1, Si-
gan Elements Plus nebo Sigan Elemnts Universal 
Tape beze zbytků

• zaručuje bezpečnou pokládku podlahových krytin 
pomocí Sigan 1, Sigan Elements Plus nebo Sigan 
Elements Universal Tape 

• zaručuje odstranění podlahových krytin položených 
pomocí Sigan 1, Sigan Elements Plus nebo Sigan 
Elements Universal Tape beze zbytků

• připravená k okamžitému použití
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel.balení    Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Spotřeba

37130 10 kg Planus  1 plast. kanystr 40
70 – 100 g/m²

37681 2,5 kg Planus  1 plast. kanystr 126

Anreibkork textilbezogen                                                           Přítlačný korek potažený textilem
Praktický přítlačný korek, potažený textilem k vyhlazení fólie Sigan a podla-
hové krytiny
POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke snadnému přitlačení a vyhlazení fólie Sigan a 
podlahové krytiny

• stabilní provedení potažené textilem s dřevěnou 
lištou (profi kvalita) 

Produkt čís. Přepravní jednotka Hmotnost

72642 1 ks přítlačného korku potaženého textilem 0,5 kg

Design Collection                                                              Souprava pro lepení designových krytin 
Kompletní souprava pro pokládku designových krytin

• Obsah:
• originální WOLFF Linocut , řezač na hrany pro elastické krytiny
• FasTrimmer, pro fazetování rubu krytiny
• přítlačný váleček Duo
• pokosové nůžky pro designové krytiny
• Pica-Dry hloubkový značkovač
• praktický kufřík Tanos pro jednoduchý a bezpečný transport

Všechny jednotlivé produkty najdete v katalogu WOLFF

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

74843 Design Collection 5,2 kg
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CELOPLOŠNÉ LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN 

Sigan 2
Vysoce účinná lepicí fólie pro celoplošné lepení

Rychlé lepení nových elastických a textilních 
krytin na stávající elastické a keramické krytiny
Patentovaná, kovem zesílená speciální nosná fólie s mikro-
kanálky, oboustranně lepivá, pro celoplošnou pokládku tex-
tilních a elastických podlahových krytin na stávající elastické 
a keramické podlahové krytiny. Takto položené nové krytiny 
mohou být později se zárukou beze zbytku odstraněny. 

• pro nové elastické a textilní krytiny
• na stávající elastické a keramické krytiny, na reaktivní penetrace 

či lité podlahy

OBLASTI POUŽITÍ:
• pokládka textilních a elastických krytin
• žádné omezení velikosti plochy
• odolná čisticím metodám a vhodná pro čisticí rozprašovací 

extrakty  
• vhodná pro podlahové topení
• vhodná pod kolečkové židle, zvedací vozíky a vysokozdvižné 

vozíky

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• rychlé a jednoduché zpracování
• díky mikroperforaci a odvzdušňovacím kanálkům je možné poklá-

dat bez vzduchových bublin
• podlahová krytina je okamžitě pochůzná a zatížitelná
• okamžitě je možné svařovat spoje a vyplňovat švy
• garantovaná možnost pozdějšího odstranění beze zbytků
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Vydatnost Velikost

37128 1 role Sigan 2 a
1 role Sigan  2 páska 1 40 obsah na 20 m² 75 cm x 25 m

50 mm x 25 m

  Sigan 2 v praxi

4. A po letech…podlahovou 
krytinu odstraníme beze zbytku 
společně s fólií Sigan 2.                                                                              

3. Podlahová krytina může být 
okamžitě pochůzná a zatížená.

2. Novou podlahovou krytinu 
položíme bez pnutí a bez 
zvlnění.

1. Sigan 2 nalepíme ve směru 
pokládky nové podlahové krytiny 
na stávající podklad.
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CELOPLOŠNÉ LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN 

Sigan Elements
Vysoce účinná lepicí fólie pro celoplošné lepení

Rychlé, rozměrově stabilní lepení PVC designo-
vých krytin na stávající užitné krytiny
Rozměry stabilizující, kovem zesílená, speciální lepicí fólie s 
mikrokanálky, oboustranně lepivá, pro celoplošnou pokládku 
PVC krytin v jednotlivých prvcích, které mohou být se zárukou 
beze zbytku později odstraněny.

• pro PVC designové krytiny a PVC čtverce
• na stávající užitné krytiny, na reaktivní penetrace či lité podlahy

OBLASTI POUŽITÍ:
• rozměrově stabilní pokládka PVC krytin v jednotlivých prvcích, 

PVC designových krytin, PVC čtverců a prvků s PVC povrstveným 
rubem (např. čisticí zóny nebo Flotex)

• žádné omezení velikosti plochy
• odolná čisticím metodám a vhodná pro použití kartáčovacích 

vysavačů 
• vhodná pro podlahové topení
• vhodná pod kolečkové židle, zvedací vozíky 

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• rozměry stabilizující
• rychlé a jednoduché zpracování
• podlahová krytina je okamžitě pochůzná a zatížitelná
• okamžitě je možné svařovat spoje
• PVC designové krytiny a PVC čtverce mohou být pokládány bez 

svařování spár
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• garantována možnost pozdějšího odstranění beze zbytků
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton  Přepravní jednotka / paleta Vydatnost Velikost

71279 1 role Sigan Elements a  
1 role Sigan Elements páska 1 40 obsah na 20 m² 75 cm x 25 m

50 mm x 25 m

  Sigan Elements v praxi

4. PVC designovou krytinu 
dobře přitlačíme – je okamžitě 
pochůzná a zatížitelná

3. Novou PVC designovou krytinu 
položíme bez pnutí.

2. Tužkou si vyznačíme orientační 
linku na ochranný papír. Slouží 
jako zakládací linka pro první 
řadu krytiny. Na zakládací linku 
položíme kovovou lištu a podél 
lišty stáhneme ochranný papír z 
fólie. Alternativně lze použít pro 
vytvoření této linky i pásku Sigan 
Elements Universal Tape. 

1. Sigan Elements nalepíme ve 
směru pokládky nové PVC desig-
nové krytiny na stávající podklad.
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CELOPLOŠNÉ LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN
Vysoce účinná lepicí fólie pro celoplošné lepení Sigan 3
Rychlé lepení nové textilní krytiny na stávající parkety nebo laminát
Patentovaná, mikroperforovaná speciální nosná fólie, oboustranně lepivá, pro pokládku textilních pod-
lahových krytin, které mohou být později se zárukou beze zbytku odstraněny.

• pro nové textilní krytiny
• na stávající parkety a laminát

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pokládka textilních podlahových krytin
• žádná omezení velikosti plochy
• odolná čisticím metodám a vhodná pro čisticí 

rozprašovací extrakty  
• vhodná pro podlahové topení
• vhodná pod kolečkové židle, zvedací vozíky a 

vysokozdvižné vozíky

•  rychlé a jednoduché zpracování
• díky mikroperforaci a odvzdušňovacím kanálkům je 

možné pokládat bez vzduchových bublin
• podlahová krytina je okamžitě pochůzná a 

zatížitelná
• garantovaná možnost pozdějšího odstranění beze 

zbytků
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Vydatnost Velikost

37129 1 role Sigan 3 a
1 role Sigan 3 páska 1 40 obsah na 20 m² 75 cm x 25 m

50 mm x 25 m

SIFLOOR  
AG

Z-155.
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Vysoce účinná lepicí fólie pro celoplošné lepení (na tkanině) Sigaway
Rychlé lepení nové textilní krytiny na textilní podklady
• pro textilní krytiny
• na textilní krytiny

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pokládka nových textilních krytin na textilní pod-
klady

• žádná omezení velikosti plochy
• odolná čisticím metodám a vhodná pro čisticí 

rozprašovací extrakty  
• vhodná pro podlahové topení
• vhodná pod kolečkové židle

• rychlé a jednoduché zpracování
• nekřehne, bezpečně a trvale drží
• podlahová krytina je okamžitě pochůzná a 

zatížitelná
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí  

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Vydatnost Velikost

35063 1 role Sigaway 1 40 obsah na 25 m² 100 cm x 25 m

SIFLOOR  
AG 

Z-155. 
20-139

Vysoce účinná kladečská páska pro  okrajové části a spoje SuperTape 7900
Kladečská páska pro podlahové krytiny
• pro zesílení lepení okrajových částí a spojů při plošné pokládce pomocí fólie Sigaway

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro zesílené lepení okrajových částí a spojů při 
plošné pokládce pomocí fólie Sigaway

• rychlé a jednoduché zpracování
• nekřehne, bezpečně a trvale drží
• podlahová krytina je okamžitě pochůzná a 

zatížitelná
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Velikost

37203 1 rolle SUPERtape 7900 1 504 50 mm x 25 m
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LEPENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN
Vysoce účinná kladečská páska

Vysoce účinná lepicí páska pro kreativní pokládku designových krytin
Rozměry stabilizující, kovem zesílený speciální lepicí systém. Pro rychlou pokládku PVC designo-
vých krytin, PVC čtverců a podlahových prvků s PVC povrstveným rubem na rovný, suchý podklad, 
stávající elastické podlahové krytiny, dřevotřískové desky a kovové podklady v místnostech a také 
na schodišťové stupně

• pro PVC designové krytiny a PVC čtverce
• na vystěrkované plochy, dřevotřískové desky, kov a stávající elastické užitné krytiny

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• rozměrově stabilní kladení PVC designových kry-
tin, PVC čtverců v bytové výstavbě a v komerčním 
prostředí

• rozměry stabilizující
• rychlé a jednoduché zpracování
• podlahová krytina je okamžitě pochůzná a 

zatížitelná
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• garantovaná možnost pozdějšího odstranění beze 

zbytků
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta velikost

76732 1 rolle Sigan Elements Universal Tape 1 720 70 mm x 25 m

 Sigan Elements Universal Tape praxi

Záruka 
pozdějšího 
možného 

odstranění beze 
zbytku

Sigan Elements Universal Tape

4. Zaválcování položených designo-
vých prvků.

3. Pokládka na plochu. 2. Vyznačení diagonálního směru 
pokládky pomocí Sigan Elements 
Universal Tape. Tato takto zhoto-
vená linie slouží jako orientační 
linka pro diagonální pokládku 
uvnitř „zrcadla“. Sigan Elements, 
příp. Sigan Elements Plus se 
položí na Sigan Elements Univer-
sal Tape a přiříznou se. 

1. Vyznačení okrajové bordury po-
mocí Sigan Elements Universal 
Tape. Tyto, takto zhotovené linie 
slouží jako orientační linky. Sigan 
Elements, příp. Sigan Elements 
Plus se položí na Sigan Ele-
ments Universal Tape a přiříznou 
se.

PLURATEx Vysoce účinná lepicí folie pro celoplošné lepení
Rychlé lepení nových elastických a textilních podlahových krytin na nové 
podklady a stávající podlahy
Dvojstranný lepicí systém založený na nosné tkanině, pro pokládku rozměrově stabilních textilních 
a elastických podlahových krytin. Bez omezení plochy je vhodný pro všechny velikosti objektů.

• pro nové elastické a textilní podlahové krytiny
• na nové podklady a stávající podlahy (např. cementové a kalciumsulfátové stěrkovací hmoty)

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pokládka textilních krytin se všemi běžnými druhy 
rubových stran (s výjimkou PVC rubu)

• pokládka textilních čtverců
• pokládka elastických podlahových krytin
• pokládka homogenního kaučuku do 3,5 mm
• PUR krytin do 2,5 mm
• vinyl-polyesterových krytin

• rychlé a jednoduché zpracování  
• podlahová krytina je okamžitě pochůzná  

a zatížitelná 
• možno okamžitě svařovat spoje a vyplňovat švy 
• krytina je rychle a lehce odstranitelná 
• bez rozpouštědel, odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta velikost

81425 1 role 1 40 75 cm x 30 cm
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LEPENÍ SOKLOVÝCH LIŠT

Toptac 35
Speciální soklová lepicí páska pro lišty DÖLLKEN s jádrem

Garantovaný systém
DÖLLKEN – UZIN 
• pro DÖLLKEN soklové lišty s jádrem S60, S100, C60, TS60 TS 100
• na podklady se strukturou do 1 mm

OBLASTI POUŽITÍ:
• lepicí systém pro DÖLLKEN soklové lišty s jádrem

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• systém DÖLLKEN – UZIN se zárukou
• nekřehne, drží bezpečně a trvale
• 3 – 5 x rychlejší aplikace
• jednodušší nanášení s aplikátorem Toptac
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton  Přepravní jednotka / paleta  Vydatnost Velikost

37204 4 role Toptac 35 1 105 40 – 100 mm 35 mm x 50 m

84677 32 rolí Toptac 35 1 6 40 – 100 mm 35 mm x 50 m

 Toptac 35 v praxi

2. Vložit pásku Toptac 35 a to podle pracovního směru odvíjení pásky, 
zda doprava či doleva.

1. Pozvednout držák role, aretovat a vložit nelepící se papírovou kruho-
vou podložku.

4. Odstranit ochranný papír, osadit soklovou lištu s jádrem na pásku 
Toptac 35 a gumovou paličkou dokonale přiklepnout.

3. Přiložit aplikátor s vloženou páskou Toptac 35 na stěnu. Pro lišty TS 
100 a S 100 nalepit ještě jeden pruh Toptac 35 ručně nad spodní 
pásku.
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LEPENÍ SOKLů

U-Tack 25, 40, 50, 80
Vysoce účinná univerzální soklová páska pro kobercové sokly 

U-Tack je univerzálně použitelná lepicí páska 
pro bezpečné lepení různých soklových lišt  
a pásků z podlahové krytiny
• bezpečné lepení soklových lišt

OBLASTI POUŽITÍ:
• textilní krytiny se všemi běžnými typy rubu
• PVC - pásky podlahové krytiny
• PVC - měkké lišty
• PVC - fabióny
• soklové lišty s tvrdým jádrem s povrchem z umělé hmoty
• hliníkové soklové lišty
• pásky z linolea

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• univerzálně použitelná
• pro rychlé zpracování
• bez obsahu rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí

 U-Tack v praxi

4. Gumovou paličkou dokonale 
přiklepnout po celé ploše.

3. Rohy vždy podlepit na délku 20 
cm. Před odstraněním ochranné-
ho papíru v koutech a rozích sokl 
přehnout (uvolnit).

2. Ochranný papír průběžně staho-
vat. Kobercový sokl osadit bez 
tahu a pnutí.

1. U-TACK nalepit na rub obšitého 
kobercového soklu.

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Rozměry

84272 3 role 1 85 mm x 50 m

84273 5 rolí 1 50 mm x 50 m

84274 6 rolí 1 40 mm x 50 m

84275 7 rolí 1 25 mm x 50 mTE
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LEPENÍ  SOKLOVÝCH  LIŠT  A  KObERCOVÝCH  SOKLů
Speciální soklová páska pro měkké soklové lišty DÖLLKEN WL 50 life Pomur 46
Zaručený systém DÖLLKEN – UZIN  
• pro měkké soklové lišty DÖLLKEN WL 50 life
• na podklady s rovnoměrnou strukturou do 1 mm

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• lepicí systém pro soklové lišty DÖLLKEN, které 
neobsahují chlór a změkčovadla 

• systém DÖLLKEN – UZIN se zárukou
• 3 – 5x rychlejší aplikace
• není nutno lišty předem rozmotávat a přednatírat
• nekřehne, drží bezpečně a trvale
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Přepr.jedn. / paleta  Výška soklu Velikost

47437 4 role Pomur 46 1 60 50 mm 46 mm x 50 m

Vysoce účinná soklová páska pro kobercové sokly s hrubými zády bullran 45
Bezpečné lepení obšívaných kobercových soklů na drsné podklady
Vysoce účinné lepidlo také pro vpichované koberce, tkané a plstěné ruby

• pro obšívané kobercové sokly 50 – 60 mm
• na podklady se strukturou do 3 mm

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• lepicí systém pro lepení soklových lišt z textilních 
krytin s různými konstrukcemi rubu 

• vysoce účinné lepidlo také pro vpichované kober-
ce, tkané a plstěné ruby

• nekřehne, drží bezpečně a dlouhodobě
• čistě a rychle
• jednodušší nanášení s aplikátorem Contact / 

Bullran
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Přepr.jedn. / paleta  Výška soklu Velikost

37145 4 role Bullran 45 1 144 50 – 60 mm 45 mm x 25 m

LEPENÍ  DO  SOKLOVÝCH  LIŠT
Speciální soklová páska pro lepení pásů z podlahové krytiny do soklů 
DÖLLKEN s jádrem Contact 40

Zaručený systém DÖLLKEN – UZIN
• pro pásy z podlahové krytiny
• do soklových lišt DÖLLKEN s jádrem

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• lepicí systém pro systémové lepení pruhů z podla-
hové krytiny do soklových lišt DÖLLKEN s jádrem

• nekřehne, drží bezpečně a dlouhodobě
• pro PVC, CV, linoleum a barevné pásky v C 60 

a D 60
• pro vpichované koberce, SDR- , TR- a plstěné 

ruby, tkané koberce do TS 60/100
• systém DÖLLKEN – UZIN se zárukou
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Přepr.jedn. / paleta  Výška soklu Velikost

37141 6 rolí Contact 40 1 96 45 – 55 mm 40 mm x 50 m

84676 32 rolí Contact 40 1 18 45 – 55 mm 40 mm x 50 m

SIFLOOR  
AG

Z-155.
20-182

Nově i větší
 balení

SIFLOOR  
AG

Z-155.
20-183
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NÁŘADÍ PRO SOKLOVÉ LIŠTY
Auftragsgerät Toptac                                                                                                   Aplikátor Toptac

Aplikační nářadí pro rychlé a precizní osazení Toptac
• rychlé a jednoduché zpracování soklové pásky Toptac
• aplikátor Toptac zaručuje konstantní lepivou sílu soklové pásky Toptac
• speciální aplikační nářadí pro ergonomickou práci

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• vyvinuto speciálně pro soklovou pásku Toptac • stabilní konstrukce (profi kvalita)

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Hmotnost

37146 1 ks   
Apliátoru Toptac 1 1,8 kg

Auftragsgerät Contact / bullran                                                           Aplikátor  Contact / bullran
Aplikační nářadí pro rychlé osazení soklových pásek Contact a Bullran na 
obšívané kobercové sokly
• pomocí použití aplikačního nářadí je Contact nebo Bullran vtlačen do struktury kobercového rubu konstantní 

lepivou silou
• speciální aplikační nářadí pro ergonomickou práci

OBLASTI POUŽITÍ:: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k osazení pásky Contact a Bullran na kobercový rub • stabilní konstrukce (profi kvalita)

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Hmotnost

37147 1 ks Apliátoru Contact/Bullran 1 8,0 kg

Gummihammer                                                                                                               Gumová palička
Praktická gumová palička pro poklepání soklových lišt
• poklepáním osazujeme soklovou pásku a vyvoláme nutnou lepivou sílu pro osazení soklové lišty 
• nezanechává žádné černé šmouhy na soklových lištách s jádrem

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k poklepání soklových lišt • stabilní konstrukce (profi kvalita)
• bílá hlavice s malým průměrem

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Hmotnost

47450 25 ks gumové paličky        1 0,4 kg

Streifenschneider                                                                                                                Řezač pásků
K řezání pásků, např. pro soklové lišty, bordury a schodišťové stupně a k přiřezání výrobních hran

Produkt čís. Hmotnost

13350 pro pásky 0 – 8 cm (bez můstku) 0,8 kg

13351 pro pásky 3 – 20 cm 1,0 kg

13352 pro pásky 6 – 30 cm 2,6 kg
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LEPENÍ SOKLOVÝCH LIŠT A FAbIONů

Rozměrově stabilní lepení PVC měkkých soklových lišt
• pro měkké soklové lišty
• na hladké podklady

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• lepicí systém pro měkké soklové lišty a fabiony  
z PVC 

• rozměrově stabilizující
• odpadá použití lepidel s obsahem rozpouštědel
• není nutno lišty předem rozmotávat a přednatírat
• 3 – 5x rychlejší aplikace
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• nekřehne, drží bezpečně a trvale
• EMICODE EC 1 PLUS / s velmi nízkým obsahem 

emisí 
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Přepr.jedn. / paleta  Výška soklu Velikost

69995 4 role Remur 45 1 60 50 – 60 mm 45 mm x 50 m

69996 4 role Remur 55 1 60 60 – 70 mm 55 mm x 50 m

69997 2 role Remur 95 1 60 100 – 110 mm 95 mm x 50 m

WOLFF nářadí na schody s válečkem                                   WOLFF Treppenwerkzeug mit Rolle
Praktické nářadí pro čisté nalepení pásky Remur na stěnu nebo na podlahu
OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• ke snadnějšímu přitlačení pásky Remur, soklové 
lišty nebo podlahové krytiny

• stabilní konstrukce (profi kvalita)

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

65853 Nářadí na schody s válečkem 0,7 kg

Speciální soklová páska pro kaučukové soklové lišty a fabiony Goman 50, 90
Bezpečné lepení kaučukových soklových lišt a fabionů
• pro kaučukové soklové lišty a systémy fabionů
• na podklady se strukturou do 1 mm

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• lepicí systémy pro lepení a zhotovování, soklových 
lišt, systémů fabionů, schodištních úhelníků a 
tvárné prvky z kaučuku

• vhodné pro objekty, např. hygienické místnosti v 
nemocnicích a pečovatelských domech

• odpadá použití lepidel s obsahem rozpouštědel 
• není nutno lišty předem rozmotávat a přednatírat
• 3 – 5x rychlejší aplikace
• nekřehne ani nevysychá
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Přepr.jedn. / paleta  Velikost

37201 4 role Goman 50 1 60 50 mm x 50 m

84679 24 rolí Goman 50 1 18 50 mm x 50 m

37202 2 role Goman 90 1 60 90 mm x 50 m

84678 12 rolí Goman 90 1 18 90 mm x 50 m

SIFLOOR  
AG

Z-155.
20-181

Speciální soklová páska pro měkké PVC soklové lišty a PVC systémy fabionů Remur 45, 55, 95

Nově i větší
 balení
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LEPENÍ SOKLOVÝCH LIŠT A FAbIONů
Linomur 45, 90 Speciální systém pro suché lepení linolea v pásech a fabionů

Jisté lepení pásů linolea a fabionů z linolea
• pro lepení pásů z linolea a fabionů z linolea

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• lepicí systémy pro lepení a zhotovování systémů 
fabionů a soklových lišt z linolea

• vhodné pro objekty, např. hygienické místnosti v 
nemocnicích a pečovatelských domovech

• nekřehne ani nevysychá, drží trvale
• čistá a rychlá práce
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Přepr.jedn. / paleta  Velikost

82320 4 role Linomur 45 1 60 45 mm x 50 m

82321 2 role Linomur 90 1 60 90 mm x 50 m

LEPENÍ KRYTIN NA SCHODIŠTĚ
Steptec 150, 220 Speciální suchý lepicí systém pro schodiště

Bezpečné lepení podlahových krytin na schodišťové stupně a podstupnice
• pro textilní krytiny, linoleum, PVC a CV krytiny
• na podklady se strukturou do 1 mm

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• lepicí systém pro pokládku textilních a elastických 
podlahových krytin na schody

• schodiště zůstává stále průchozí
• odpadá použití rozpouštědlových lepidel
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• 3 – 5x rychlejší aplikace
• pro vnitřní prostředí

SIFLOOR  
AG 

Z-155. 
20-180

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Přepr.jedn. / paleta  Velikost

59814 1 role Steptec 150 1 210 150 mm x 25 m

59818 1 role Steptec 220 1 140 220 mm x 25 m

Goman 240 Speciální soklová páska pro schodišťové systémy
Lepení kaučuku na schody bez použití rozpouštědel
• pro kaučukové schodišťové systémy
• na podklady se strukturou do 1 mm

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• lepicí systémy pro lepení hotových kaučukových 
schodišťových stupňů se schodišťovými hranami

• vhodné pro objekty, např. nemocnice  
a pečovatelské domy

• schodiště zůstává stále průchozí
• odpadá použití rozpouštědlových lepidel
• není nutno lišty předem rozložit a přednatírat
• 3 – 5x rychlejší aplikace
• nekřehne ani nevysychá
• bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
• pro vnitřní prostředí

SIFLOOR  
AG 

Z-155. 
20-181

Produkt čís. Obsah balení Přepr.jedn. / karton  Přepr.jedn. / paleta  Velikost

37200 1 role Goman 240 1 120 240 mm x 50 m
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POKLÁDÁNÍ  PARKET

Tato zde popsaná doporučení nemohou být přirozeně zcela kompletní. Pro všechny produkty jsou proto k dispozici  
podrobné technické listy, kterých je nutné bezpodmínečně dbát.
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PŘEHLED POUžITÍ PARKETOVÝCH LEPIDEL
1-K STP LEPIDLA

UZIN mK 250 NEU UZIN mK 250 T UZIN mK 200 NEU UZIN mK 200 T UZIN mK 160

DRUHY PARKET
mASIVNÍ PALUbKY 333 333 3 3

VÍCEVRSTVÉ PALUbKY 333 333 333 333 333

VÍCEVRSTVÉ PARKETY DO 7 x 50 Cm 33 33 333 333 33

VYSOCE HRANĚNÉ LAmELY 22 mm 33 33

VYSOCE HRANĚNÉ LAmELY 10, 15 mm 33 33

VLYSY 19 – 22 mm 333 333 33 33 33

VLYSY VE VŠECH TLOUŠťKÁCH 333 333 3 3

mOZAIKOVÉ PARKETY / KOSTKY 3 3

mOZAIKOVÉ PARKETY / SVAZKY 3 3

10 mm mASIVNÍ PARKETY

DŘEVĚNÁ DLAžbA  RE DO 30 mm 3

DŘEVĚNÁ DLAžbA GE DO 30 mm

PODKLADY / PENETRACE

CEmENTOVÉ POTĚRY

KALCIUmSULFATOVÉ POTĚRY

SUCHÉ POTĚRY

LITÉ ASFALTOVÉ POTĚRY

DŘEVOTŘÍSKOVÉ- P4 - P7 A OSb 2,  
OSb 4 DESKY PEVNĚ PŘIŠROUbOVANÉ

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI
bARVA červeno hnědá / dub červeno hnědá / dub béžová béžová béžová
KLASIFIKACE PODLE  
ISO 17178 tvrdé tvrdé tvrdě elastické tvrdě elastické tvrdě elastické

EKOLOGICKÉ ZNAčENÍ

SPOTŘEbA TKb b3
SPOTŘEbA TKb b11
SPOTŘEbA OZUbENÍ PRO PALUbKY
SPOTŘEbA UZIN ATD 100

1000 - 1200 g/m2

1000 - 1200 g/m2

ca 1200 g/m2

ca 1200 g/m2

ca 1200 g/m2

ca 1200 g/m2

ca 1200 g/m2

1000 - 1200 g/m2

ca 1200 g/m2 ca 1200 g/m2 1000 - 1200 g/m2

OTEVŘENÁ DObA

DObA POKLÁDKY ca 30-40 min.* ca 30-40 min.* ca 30-40 min.* 30-40 min.* 20-25 min.*

ZATÍžITELNÉ PO

bROUŠENÍ PO ca 24 hod.* ca 24 hod.* ca 24 hod.* ca 24 hod.* ca 36 hod.*

*Při  20 oC a 65 % relativní vlhkosti vzduchu          

i
Datenblatt
data sheet !

Berücksichtigung  
des UZIN Produktdatenblattes

NOVINKA

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

NOVINKA

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

NOVINKA

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390

PE 414
biTurbo PE 412

PE 414
biTurbo PE 412 PE 390 PE 414

biTurbo PE 412 PE 390

ca 12 hod.*

kg

ca 12 hod.*

kg

ca 12 hod.*

kg

ca 12 hod.*

kg

ca 24 hod.*

kg
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1-K / 2-K PUR LEPIDLA DISPERZNÍ LEPIDLO                        SPECIÁLNÍ LEPIDLA

UZIN mK 95 UZIN mK 92 S      UZIN mK 80 UZIN RK 33 UZIN RK 37

DRUHY PARKET
333 333 333

333 333 3

3 33 333 333

333 3 333

333 333

333 333 333

333 333 333

33 333 333

33 333 333

333 333

333

33

PODKLADY / PENETRACE

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI
béžová béžová béžová bílá nažloutlá-transparentní

tvrdě elastické tvrdé tvrdé tvrdé

1000 - 1200 g/m2

ca 1200 g/m2

  800 - 1000 g/m2

1000 - 1200 g/m2

ca 1200 g/m2
800 - 1000 g/m2

1000 - 1200 g/m2

podle použití  
5 - 30 g/bm  

podle velikosti spár podle použití

ca 30 min.*

ca 30 min.* ca 60 min.*

ca 24 hod.* ca 6 hod.* 5-7 dní*

333  hlavní oblast použití  /  33  rozšířená oblast použití /  3  rovněž možno

PE 414
biTurbo

PE 414
biTurboPE 412 PE 412PE 390 PE 390

PE 414
biTurbo

PE 414
biTurboPE 412 PE 412PE 390 PE 390

PE 414
biTurbo

PE 414
biTurboPE 412 PE 412PE 390 PE 390

PE 414
biTurbo

PE 414
biTurboPE 412 PE 412PE 390 PE 390

PE 414
biTurbo

PE 414
biTurboPE 412 PE 412

PE 414
biTurbo

PE 414
biTurboPE 412 PE 412PE 390 PE 390

ca 30 min.*

PE 360
PLUS

PE 360
PLUS

PE 360
PLUS

PE 360
PLUS

PE 360
PLUS

PE 360
PLUS

ca 12 hod.*

kg

ca 2 hod.*

kg

2 - 3  dny*

kg
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1-K PENETRACE NA bÁZI REAKTIVNÍ PRYSKYŘICE

UZIN PE 414 biTurbo
1-K PUR rychlá penetrace

Rychlé a bezpečně penetrování
Jednosložková reaktivní pryskyřičná penetrace pro práce s 
parketami a podlahovými krytinami

• k použití hotová, rychlá, vydatná a jistá při aplikaci
• k uzavření nevytápěných cementových potěrů nebo betonu do zbyt-

kové vlhkosti 4 CM% případně vytápěných konstrukcí do 2,5 CM%

POUŽITÍ:
• před přímým lepením s UZIN reaktivními pryskyřičnými lepidly 
• na hutné nebo staré podklady s otevřenými póry
• na vlhkost citlivé podklady
• na PE 414 BiTurbo se při následném stěrkování používá UZIN  

PE 280 jako přechodový můstek 

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• snadné nanášení válečkem nebo špachtlí
•  excelentní vlastnosti pronikání
• rychlá doba schnutí
• k uzavírání vlhkosti do 4 CM%
• pro vnitřní prostředí 
• GISCODE RU 1/ bez obsahu rozpouštědel

Produkt čís. Vel.balení       Přepravní jednotka / paleta          Spotřeba                      Barva

41364 12 kg plast. kanystr 60
80 – 150 g/m2 vrstva hnědá

41365 6 kg plast. kanystr 60

Rychle-
schnoucíNOVINKA

UZIN PE 412 1-K-PUR penetrace 
Penetrování bez změkčovadel. Jednosložková reaktivní penetrace pro pokládku parket a podlahových krytin

• zpevňuje labilní a porézní podklady
• snadné zpracování
• ideální pro práce spojené s pokládkou parket a podlahových krytin
DOUBY SCHNUTÍ:
• vytvrzení:                                                                        po ca 12 hod.*
• přímé lepení UZIN reaktivními lepidly:                        po 72 hod.*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• před přímým lepením UZIN reaktivními lepidly
• na cementové potěry a beton se zbytkovou vlhkostí
• na podklady citlivé na vlhkost
• na nové potěry z litého asfaltu
• na hutné nebo savé podklady
• na teplovodní podlahové vytápění
• na PE 412 se při následném stěrkování používá  

UZIN PE 280 jako přechodový můstek

• snadné nanášení válečkem a špachtlí
• velmi dobrá schopnost pronikání do podkladu
• excelentní přilnavost
• zpevňování povrchové okrajové zóny potěru
• GISCODE RU 1 – bez rozpouštědel

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu 

NOVINKA

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

85887 12 kg 60 80 – 150 g/m² hnědá
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*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

NOVINKA

Produkt čís.   Velikost balení Přepravní jednotka / paleta spotřeba

87248 10 kg 60 ks 100 - 150 g/m2 

Produkt. čís. Vel.balení Přepr. jedn. / karton Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

16207 9 kg plech. kanystr – 50 100 – 200 g/m² červená

2-K PENETRACE NA bÁZI REAKTIVNÍCH PRYSKYŘIC
2-K systémová penetrace na bázi vodou ředitelné epoxidové pryskyřice UZIN PE 420
Univerzální, rychlé a bezpečné penetrování před pokládáním parket
Univerzální penetrace na bázi reaktivní pryskyřice před přímou pokládkou parket

• pro penetrování před přímou pokládkou parket pomocí lepidel UZIN na bázi reaktivních pryskyřic 

DOBY SCHNUTÍ:

• čas vytvrzení / čas vyschnutí:   2 – 4 hodiny*

OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro penetrování pod lepidla na bázi reaktivních 
pryskyřic a stejně tak i pod UZIN MK 85 Turbo

• na nové potěry z litého asfaltu a na připravené 
keramické dlažby

• na nové cementové potěry nebo beton
• na nové kalciumsulfátové potěry, sádrovláknité 

desky
• na nové, pevně přišroubované dřevotřískové desky 

P4 –P7 a na OSB desky OSB 2 – OSB 4
• na teplovodní podlahové topení

• lehce se válečkuje
• rychle vysychá
• zpevňuje povrchovou zónu potěru
• zlepšuje odolnost ve smyku
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RE 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís.   Velikost balení Spotřeba Barva

76938 9 kg A + B plast. kanystry 100 – 150 g/m² zelená

Polymerní systemová penetrace                                                                                             UZIN PE 390
Rychle schnoucí polymerní systemová penetrace pro pokládku parket lepených reaktivními lepidly

UZIN PE 390 bude zaveden do výroby v průběhu prvního pololetí 2019

a bližší informace budou k dispozici v příslušném technickém listu výrobku ( www.uzin.cz)

 

Syntetická pryskyřice UZIN PE 317
Rychle schnoucí rozpouštědlová penetrace pro savé, minerální podklady 
• pro penetrování potěrů před přímým lepením parket lepidlem UZIN MK 73

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro rozpouštědlové parketové lepidlo na bázi 
syntetických pryskyřic

• pod minerální stěrkovací hmoty
• na cementové s kalciumsulfátové potěry
• na hořečnaté a xylolitové potěry

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

PENETRACE NA bÁZI  SYNTETICKÝCH PRYSKYŘIC PO
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1-K STP LEPIDLA

UZIN mK 250 NEU/ UZIN mK 250 T
1-K prémiové STP parketové lepidlo

Ekologické a technicky jisté lepení parket
Tvrdé, smykově pevné lepidlo s dlouhou dobou pokládky pro 
všechny běžné druhy parket

• tvrdé a pevné lepidlo blížící se 2-K parketovým lepidlům – zpraco-
vání jako 1-K parketová lepidla

• harmonizované se všemi systémy povrchové úpravy a podklady
• neobsahuje žádná změkčovadla
• balení ve formě „salámu“, speciálně pro použití v aplikátoru UZIN 

ATD 100

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:
• masivní a vícevrstvé palubky
• vlysy

ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ:
• mozaikové parkety (8 mm masivní parkety)
• vysoce hraněné lamely 
• vícevrstvé parkety
• dřevěná dlažba RE/WE
• exotické dřeviny (po konzultaci s technikem)

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• doba kladení UZIN MK 250 NEU:        ca 30 - 40 min.*
• doba kladení UZIN MK 250 T:              ca 30 min.*
• zatížitelné po:                                       ca 12 hod.*
• broušení po:                                         ca 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RS 10 / bez rozpouštědel

  UZIN mK 250 v praxi

UZIN MK 250 umožňuje provádění složitější pokládky masivních a vícevrstvých palubek delší dobu a vyznačuje se vysokou plnící schopností. 
Tvrdý, smykově pevný lepidlový hřeben zamezuje deformacím dřeva a zaručuje pěkný vzhled podlahy. 

Uzin Utz
AG

Z-155.
10-196

Produkt čís. Použití Vel.balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

66799 konvenční 16 kg plast. vědro – 33

1000 – 1200 g/m2 červenohnědá 
/ dub79888 UZIN MK 250 T

pro UZIN ATD 100 2 x 7,5 kg salám 2 30 kartonů / 60 ks
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1-K STP – LEPIDLA
1-K STP – parketové lepidlo UZIN mK 200 NEU
Technicky perfektní lepení dřevěných parket
Tvrdě elastické lepidlo pro parkety se spojem s drážkou a perem

• vysoká plnící schopnost a rychlá přídržnost podporují jisté kladení parket
• parkety mohou být již po 24 hodinách broušeny a dokončovány

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

* vícevrstvé parkety

ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

• vlysy 
• masivní palubky 15 – 22 mm
• vícevrstvé palubky

• doba kladení:             30 - 40 min.*
• zatížitelné po:              ca 12 hod.*
• broušení po:                 ca 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RS 10 / bez rozpouštědel

1-K STP – objektové parketové lepidlo UZIN mK 160

Tvrdě elastické lepidlo pro lepení vícevrstvých parket

• dobrá stabilita lepidlového hřebene a dobrá roztíratelnostů

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• vícevrstvé parkety

ROZŠÍŘENÁ OBLAST POUŽITÍ:
• parketové vlysy do max. rozměru 22x70x500mm

• doba kladení:    20 - 25 min.*
• zatížitelné po:    ca 24 hod.*
• broušení po:    ca 36 hod.*
•  GISCODE RS 10 / bez rozpouštědel

1-K STP tixotropní parketové lepidlo UZIN mK 200 T
100% využití obsahu balení
Tvrdě elastické parketové lepidlo v „salámovém“ balení pro parkety se spojem pero drážka

• tixotropní lepidlo s tvrdě elastickým hřebínkem
• aplikace pomocí aplikátoru UZIN ATD 100    

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• vícevrstvé parkety

ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

• vlysy 
• masivní palubky 15 – 22 mm
• vícevrstvé palubky

• doba kladení:  30 - 40 min.*
• zatížitelné po:    ca 12 hod.*
• broušení po:    ca 24 hod.*
•  GISCODE RS 10 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

87275 2 x 8 kg salám 30 krt / 60ks ca 1200 g/m² béžová

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

NOVINKA

NOVINKA

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

60806 16 kg plast. vědro – 33 1000 – 1200 g/m² / B11 
pro masivní palubky vyžádat 
tech. poradu

béžová

86395 4 x 4 kg (salám) 4 30 krt / 120ks

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

85858 16 kg plast. kanystr 33 1000 – 1200 g/m² béžová

86363 2 x 6 kg „salám“ 48 krt / 96 ks 1000 – 1200 g/m² béžová

87536 12 x 600 ml „salám“ 50 krt / 600 ks 1000 – 1200 g/m² béžová
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1-K POLYURETANOVÉ  LEPIDLO
UZIN mK 95 1-K PUR parketové lepidlo

Bezpečné lepení parket s tvrdě elastickým lepidlem
Tvrdě elastické, napěňovací lepidlo pro velkoformátové parkety se spojem s drážkou a perem

• ideální pro pokládku velkoformátových druhů parket
• parkety jsou po 24 hodinách brousitelné

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• masivní palubky 15 – 22 mm
• vlysy 15 – 22 mm

ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ: 

• vícevrstvé parkety
• vícevrstvé palubky

• doba kladení:            ca 50 min.*
• zatížitelné po:           ca 12 hod.*
• broušení po:             ca 24 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel

Uzin Utz  
AG

Z-155.
10-34

Produkt čís. Vel.balení   Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

39552 16 kg plech. vědro 33 1000 – 1200 g/m² / B11 béžová

 APLIKÁTOR PARKETOVÉHO LEPIDLA
UZIN ATD 100 Aplikátor lepidla

Nanášení parketového lepidla trvanlivě, ergonomicky a efektivně

K POUŽITÍ S: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• UZIN MK 250 T  (2 x 7,5 kg „salámové“ balení)
• UZIN MK 200 T (2 x  8 kg „salámové“ balení) 

 
OBSAH DODÁVKY: 
• 1 x UZIN ATD 100
• 1 x nabíječka, 2 x aku-baterie
• 1 x transportní box, 1 x silikonový sprej
• 4 x ATD tryska / 400 mm
• 1 x ATD stojan

• zvýšený hodinový výkon pokládky
• žádné znečištění lepidlem
• jednoduchá obsluha
• žádný obtěžující kabel nebo tlaková hadice vzhle-

dem k pohonu na baterii
• velmi malé požadavky na čištění díky praktické 

vyměnitelné trysce

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka

69199 aplikátor lepidla                                1 ks / dřevěná bedna

68063 ATD tryska / 190 mm 4 ks / karton

79868 ATD tryska / 400 mm 4 ks / karton

79866 ATD držák trysky / 190 mm 1 ks 

79867 ATD držák trysky / 400 mm 1 ks 

79869 ATD stojan 1 ks / karton

Ergonomický způsob práce:
Jednoduše položit trysku s lepid-
lem na podlahu a rovnoměrně 
táhnout zpětnou chůzí.
.

Rychlá pokládka:
Elektronickým ovladačem je 
možné regulovat rychlost a 
tím i tlak posuvné tyče v devíti 
stupních.
.

Efektivní nanášení lepidla:
Potřebné množství nanášeného 
lepidla se reguluje tlakem elektro-
nického zařízení a rychlostí chůze 
obsluhy.

Minimální ztráta materiálu:
asi o 73% méně zbytků lepidla  
a asi o 89% méně objemu obalů.
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2-K POLYURETANOVÉ LEPIDLO
2-K PUR parketové lepidlo UZIN mK 92 S
Univerzální a rychlé lepení parket
Tvrdé, smykově pevné a rychle přídržné univerzální lepidlo pro všechny druhy parket

• univerzální lepidlo řešící řadu možných problémů souvisejících s lepením parket
• parkety mohou být již po 6 hodinách broušené

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• pro mozaikové parkety (8 mm masivní parkety)
• vysoce hraněné lamely
• vlysy
• masivní palubky
• 10 mm masivní parkety
• dřevěná dlažba RE / WE

ROZŠÍŘENÁ OBLAST POUŽITÍ:

• vícevrstvé parkety
• vícevrstvé palubky
• laminát

• doba zpracování:               ca 30 min.*
• doba kladení:                     ca 60 min.*
• zatížitelné po:                    ca 2 hod.*
• broušení po:                       ca 6 hod.*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel

barevný koncentrát UZIN Color mK
Přizpůsobení barvy lepidla barvě parketového dřeva
Barevný koncentrát v barvě tmavě hnědé a červenohnědé k zabarvení lepidla UZIN MK 92 S

• optické přizpůsobení barvy lepidlového hřebenu s barvou dřeva 
• žádné bělavé probarvení spár po broušení

POUŽITÍ:
• zabarvení UZIN MK 92 S
• přizpůsobení barvy lepidla barvě parketového 

dřeva

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:
• spotřeba: ca 100 g barevného koncentrátu / 10 kg 

UZIN MK 92 S
• žádné bělavé probarvení spár po broušení
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / 
karton Spotřeba Barva

82762 700 g láhev 2 ks - tmavě hnědá

82763 700 g láhev 2 ks - červenohnědá

NOVINKA

Uzin Utz  
AG

Z-155.
10-34

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu 

Parketové lepidlo na bázi syntetické pryskyřice UZIN mK 73
Rozpouštědlové lepidlo na bázi syntetické pryskyřice pro parkety
• široké možnosti použití

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro vlysy, mozaikové a vícevrstvé parkety
• pro vysoce hraněné lamely
• na podklady s dostatečnou pevností
• na dřevotřískové desky

• doba odvětrání:          žádná
• doba kladení:             5 - 10 min.*
• zatížitelné/pochůzné: po 2 - 3 dnech.*
• broušení:                    po 2 – 3 dnech*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE S3 / vysoký obsah rozpouštědel

LEPIDLO NA bÁZI SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE

Produkt čís. Vel.balení Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

11397 25 kg plech. vědro 22 ks ca 1000 g/m² /B11 sv. béžová

14040 17 kg plech. vědro 30 ks -

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka 
/ paleta Spotřeba Barva

59640 A/B 10 kg kombi balení 39 1000 – 1200 g/m² 
/ B11 béžová
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DISPERZNÍ LEPIDLO
UZIN mK 80 Disperzní parketové lepidlo

Jisté lepení parket s velmi malou citlivostí na bobtnání
Tvrdé, smykově pevné parketové lepidlo pro parkety s velmi malou citlivostí na bobtnání

• na rovné, savé podklady v obytném prostředí a objektech, rychle a hospodárně pokládat parkety

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro mozaikové parkety (8 mm masivní parkety)
• vysoce hraněné lamely (16 – 22 mm)

ROZŠÍŘENÁ OBLAST POUŽITÍ: 

• dvojvrstvé hotové parkety (70 x 500 mm)

• doba kladení:                      ca 30 min.*
• zatížitelné po:                      2 - 3 dnech*
• broušení po:                        5 - 7 dnech*
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Uzin Utz  
AG

Z-155.
10-29

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

79730 16 kg plast. vědro 33 800 – 1200 g/m² béžová

UZIN HARDWOOD CARE Ošetřovací prostředek na parkety
Prémiový ošetřovací prostředek řady UZIN CARE na parkety. Ošetřovací emulze pro první a běžné 
ošetřování lakovaných dřevěných podlah. Emulze na bázi vody pro velmi kvalitní ochranu dřevěného 
povrchu. Zlepšuje ochranu a vzhled povrchu a prodlužuje životnost povrchové vrstvy na podlaze. Zvláště 
vhodná je pro první a běžné ošetřování lakovaných dřevěných a korkových podlah.

OBLAST POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• lakované dřevěné podlahy 
• lakované korkové podlahy 
• předem, již z výroby, lakované dřevěné podlahy

• schopnost vytvořit povrch nejvyšší tvrdosti 
• protiskluzný efekt 
• speciální odolnost proti opotřebení, dlouhodobá 

ochrana 
• prodloužená životnost dřevěných podlah 
• rychleschnoucí

NOVINKA

Produkt čís.   Velikost balení Přepravní jednotka / paleta spotřeba/vydatnost

83853 0,75 l 378 první ošetření ca 7-10ml/m2

83855 5 l 96 běžné ošetření  
ca 100 - 250 ml/10 l vody

čIŠTĚNÍ A úDRžbA DŘEVĚNÝCH PODLAH                             UZIN CARE
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SPECIÁLNÍ  LEPIDLA
Studený klíh UZIN RK 33
Disperzní studený klíh (D3) pro lepení na drážku a pero

• vytvrzuje velmi rychle a stane se transparentní

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• vícevrstvé parkety
• dřevotřískové desky

• univerzální použití
• dobrá odolnost vodě
• třída zatížení D 3
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

6989 810 g plast. láhev 12 36 – bílá

1-K injektážní lepidlo UZIN RK 37
Sanování dutých míst pod parketami
Tvrdé, smykově pevné a rychle vázající lepidlo pro opravné práce

• odstraňuje dutá místa při pokládce parket, zamezuje možným reklamacím

HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• odstraňuje dutá místa
• pro pevné uložení jednotlivých samostatných par-

ketových prvků nebo menších dílčích ploch

• jednokomponentní a připravené k použití 
• dobrá schopnost pronikání a přilnutí
• vyplňuje dutá místa
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

13663 250 g plast. láhev 2 ks – nažloutlá-transparentní

PARKETOVÁ  STĚRKOVACÍ  HmOTA
Parketová stěrkovací hmota UZIN NC 174
Stěrkování před pokládkou parket
Samorozlévací, vysoce pevná cementová podlahová vyrovnávací hmota pro parketové a laminátové 
podlahy v tloušťce vrstvy od 1,5 mm do 20 mm

• velmi malé pnutí, dobrá savost, bezpečná a systémová stěrka pro oblast parketových podlah

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k vyhlazování, nivelování a vyplňování podkladů 
před parketářskými pracemi

• na cementové a kalciumsulfátové potěry a potěry z 
litého asfaltu

• na beton

• doba zpracování: ca 30 min.*
• pochozí:  po 2 hod.*
• zralá pro pokládku: po ca 24  hod.*
• vysoká pevnost v tahu a střihu
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE ZP 1 / nízký obsah chromanu dle EU-

VO 1907/2006 (REACH)

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Tloušťka vrsty Barva

30621 25 kg ks 42
  2,4 kg/m2

  3,2 kg/m2

16,0 kg/m2

1,5 mm
   2 mm
 10 mm

šedá

Level Plus
Effect

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu 
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IZOLAčNÍ A KLADEčSKÉ PODLOžKY
Izolační a oddělující podložka               

Lepení parket na kritické podklady
Do systému vlepená, pnutí odstraňující vláknitá podložka pro lepené parkety a laminátové podlahy

• připojuje a zároveň odděluje parkety na kritických podkladech, řeší problémy při sanacích
• umožňuje lepení parket na potěry, které nejsou pro pokládku parket nejvhodnější, zabudovává jistotu
• schopnost bránit šíření ohně podle DIN EN 13501: Bfl s 1

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro masivní a vícevrstvé parkety, laminátové 
podlahy

• na dřevotřískové desky, potěry z hotových dílců, lité 
asfaltové potěry

• na staré podklady s pevně přídržnými zbytky lepi-
del a stěrkovacích hmot

• na teplovodní podlahové vytápění

• lehce se řeže a pokládá
• odbourává napětí v tahu a ve smyku
• spojuje a odděluje zároveň
• vnáší jistotu na renovované podklady
• pro vnitřní prostředí

Uzin Utz  
AG

Z-158.
10-183

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / role Přepravní jednotka / paleta Tloušťka Barva

79722 50 x 1 m 50 m2 12 role / 600 m2 ca. 1 mm zelenobílá

UZIN multimoll Softsonic 3 mm                                                              Izolační a oddělující deska            
Zvuková izolace a oddělující deska pro parkety
Zvukově izolační a oddělující deska s nízkou stavební výškou pro lepené parkety

• velmi malá stavební výška, ideální pro sanační práce
• odděluje, zvukově izoluje kročejový hluk a zvukově izoluje prostor = 3 funkce v 1
• zvyšuje kročejový a obytný komfort

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro lepené parkety
• na potěry náchylné k trhlinám
• na staré podklady z dlažeb/ přírodního kamene
• na teplovodní podlahové vytápění
• do bytového a podnikatelského prostředí

• lehce se řeže nožem
• vysoký útlum kročejového hluku až 14 dB
• přemosťuje jemné trhliny v podkladu
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / role Přepravní jednotka / paleta Tloušťka Farbe

41391 75 x 50 cm 6 m2 = 16 desek 30 kartonů / 180 m2 ca. 3 mm bílý melír

 UZIN multimoll Top 4, Top 7, Top 12                                                      Izolační a oddělující desky    
Renovační desky pro problematické podklady
Podložky přenášející pnutí, pod lepené parkety a laminátové podlahy

• nepatrná stavební výška, vhodné pro renovace, oddělují, odstraňují pnutí

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro všechny druhy parket
• pro textilní a elastické krytiny, pokud se 

přešpachtluje
• na smíšené podklady a pro podklady, které jsou 

náchylné k popraskání
• k vyrovnávání výšek

• odbourávají pnutí
• oddělují, odbourávají smykové síly v parketách 
• zvyšují pochozí a obytný komfort
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Velikost / Tloušťka Barva

79720 Top 4 9 m² = 15 desekj 10 kartonů / 90 m² 100 x 60 cm / 4 mm

bílý melír

79721 Top 4 – 250  desek/ 150 m² 100 x 60 cm / 4 mm

79724 Top 7 5,4 m² = 9 desek 10 kartonů / 54 m² 100 x 60 cm / 7 mm

79726 Top 7 – 120 desek / 72 m² 100 x 60 cm / 7 mm

79727 Top 12 3 m² = 5 desek 10 kartonů / 30 m² 100 x 60 cm / 12 mm

Uzin Utz  
AG

Z-158.
10-62

UZIN multimoll Vlies

Uzin Utz  
AG

Z-158.
10-183
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POVRCHOVÉ NÁTĚRY | NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tato zde popsaná doporučení nemohou být přirozeně zcela kompletní. Pro všechny produkty jsou proto  
k dispozici podrobné technické listy, kterých je nutné bezpodmínečně dbát.
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POVRCHOVÉ  NÁTĚRY  -  ZHOTOVOVÁNÍ   UžITNÝCH PODLAH
2-K silikátová impregnace

Difúzně otevřené silikátové zušlechtění pro minerální povrchovou úpravu UZIN SC 993 a rychlých 
cementových potěrů z cementu UZIN SC 980 a UZIN SC 989

• zvyšuje odolnost proti posypovým solím, pohonných hmot a mazadlům
• bezbarvý a difúzně otevřený systém

DOBA SCHNUTÍ:

• 1. Nátěr: ca 1 – 2 hod.*
• 2. Nátěr:  ca 1 – 2 hod.*

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro vysokou mechanickou odolnost v podnikatel- 
ských a objektových prostorech

• snižuje náchylnost ke znečištění
• zlepšuje možnost k čištění

• doba zpracování: ca 60 min.*
• pochůzná:  po ca 120 min.*
• pro vysoké mechanické zatížení
• snadné nanášení válečkem
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

82278 A/B 2,5 kg kombinádoba 108 1. nátěr: 50 g/m²
2. nátěr: 50 g/m² transparentní

ARTURO EP 6200 2-K epoxidová škrábaná penetrace                                
Vyplňování  nebo stěrkování hrubých podkladů
Arturo EP 6200 je 2K základní stěrkovací nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, který je lehce zbarvený, 
předhotovený s obsahem křemičité moučky, bez rozpouštědel pro nanášení hladítkem.

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• jako základní stěrkovací nátěr / vyrovnání na  
cementové, anhydritové a megneziové podklady

• zvláště vhodný jako základní stěrkovací nátěr / 
vyrovnání pod Arturo lité podlahy a nátěry

•  dobrá přilnavost pro další nátěr
• dobře nivelující
• velmi dobře utěsňuje / vyplňuje póry
• bez rozpouštědel
• suchý proti prachu   po ca 6 hod.*
•  pochůzný   po ca 16 hod.
•  přetíratelný              po ca 16 do max. 24 hod.*

ARTURO EP 3900 2-K epoxidový podlahový nátěr
Trvanlivý, bezešvý, odolný nátěr proti opotřebení v barevném provedení dle 
přání zákazníka
Vhodný jako trvanlivý, bezesparý, odolný proti opotřebení a pigmentovaný nátěr cementových, anhy-
dritových a magnezitových podkladů. Je vhodný jako nátěr lehce a středně namáhaných podlah.

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• jako nátěr lehce až středně namáhaných podlah 
(např. sklady, dílny, parkoviště, obchody)

TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:
•  bezešvý
• bez rozpouštědel a téměř bez zápachu
• odolný proti mechanickému opotřebení a chemikáliím
• neobsahuje nonylfenol 

• tloušťka vrstvy 175–250 µm
• suchý proti prachu                 po ca 2 hod.*
• pochůzný                               po ca 8 hod.
• přetíratelný                            po ca 8 hod.*
• mechanické zatížení:            po 3 dnech*
• chemické zatížení a zatížení vodou:po 7 dnech*
• široká barevná škála

barvy 
dle barevnice RAL

RAL 7038
achátově šedá

RAL 7023
betonově šedá

UZIN SC 1800 Finish

*Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

70065/70040 A/B 10 kg plech.nádoby 500 – 1300 g/m²/vrstva šedá

70058/70031 A/B 25 kg plech.nádoby

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba

A/B 3,75 kg plech.nádoby
200 – 300 g/m² /vrstva 

A/B 7,5 kg plech.nádoby

A/B 15 kg kg plech.nádoby
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POVRCHOVÉ NÁTĚRY  -  ZHOTOVOVÁNÍ  UžITNÝCH PODLAH
2-K epoxidový protiskluzný podlahový nátěr     ARTURO EP 3910
2 komponentní protiskluzný vrchní nátěr bez obsahu ředidel na bázi epoxido-
vé pryskyřice.
Vhodný jako trvanlivý, bezesparý, opotřebení odolný, pigmentovaný a protiskluzový vrchní nátěr cemen-
tových, anhydritových a magnezitových podkladů pro slabě až středně namáhané podlahy

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• jako protiskluzný nátěr lehce až středně 
namáhaných podlah (např. sklady, dílny, 

parkoviště, obchody)

TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:
•  bezešvý
•  bez rozpouštědel a téměř bez zápachu
•  protiskluzný
•  odolný proti mechanickému opotřebení a chemikáliím

• tloušťka vrstvy 175–250 µm 
• široká barevná škála
• suchý proti prachu         po ca 6 hod.*
• pochůzný                       po ca 16 hod.
• přetíratelný                     po ca 16 do max. 24 hod.*
• mechanické zatížení:     po 3 dnech*
• chemické zatížení a zatížení vodou: po 7 dnech*
•  neobsahuje nonylfenol

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
UZIN okrajový pásek b                                                                              UZIN Randdämmstreifen b
Samolepicí PE okrajový pásek s pevnou patkou v tloušťce 5 mm a výšce 50 mm

• se samolepicí patkou a integrovaným rounem, které pásek pružně tlačí na zeď, je zajištěno čisté provedení 
bez nepříjemných zbytků lepidla na zdivu

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro mechanické oddělení podlah a stěn před 
stěrkováním nebo aplikací tenkovrstvých potěrů

• zamezuje zvukovým mostům
• perfektní využití při práci s vyrovnávacími hmotami 

a tenkovrstvými potěry
• vysoká lepivá síla
• výška 50 mm, tloušťka 5 mm

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

60378 role 20 bm 5 – světle modrá

UZIN jednoduchý okrajový pásek                                                              UZIN Randdämmstreifen
Samolepicí PE okrajový pásek v tloušťce 5 mm a výšce 50 mm

• samostatně drží dokonce i na lehce prašných podkladech, rychlým připojením šetří čas

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro mechanické oddělení podlah a stěn před 
stěrkováním nebo aplikací potěrů a prací s tenko-
vrstvými potěry

• vysoká lepivá síla
• výška 50 mm, tloušťka 5 mm

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / sáček Spotřeba Barva 

10122 role 25 bm 10 – bílá

UZIN okrajový pásek 8/100                                                              UZIN Randdämmstreifen 8/100
Samolepicí PE okrajový pásek s foliovou klopou v tloušťce 8 mm a výšce 100 mm

• zamezuje podtékání tekutých malt, zamezuje zvukovým mostům
• vhodná pro tenkovrstvé potěry, potěry na připojené a oddělené a izolační vrstvě a UZIN Turbolight®-System.

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro mechanické oddělení podlah a stěn před 
stěrkováním nebo aplikací potěrů a prací s tenko-
vrstvými potěry

• výška 100 mm, tloušťka 8 mm
• perfektně vhodné na podlahové vytápění
• snadno se odřezává

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / sáček Spotřeba Barva

81199 role 30 bm 5 – světle modrá

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba

A/B 3,75 kg plech. nádoby
200 – 300 g/m² /vrstva

A/B 7,5 kg plech. nádoby

A/B 15 kg plech. nádoby
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NÁŘADÍ  A  PŘÍSLUŠENSTVÍ
UZIN Levelpin Značení výšky vrstvy                                   

Samolepicí výškové značení pro stěrkovací hmoty a potěry

•  samostatně drží i na lehce prašných podkladech

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro přesné změření výšky vrstvy stěrkovacích 
hmot a potěrů až do výšky 100 mm, resp. 4“

• vysoká lepivá síla
• max. výška měření výšky do 100 mm, resp. 4“

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

61834 20 ks Levelpin 5 x 20 ks Levelpin – neonově zelená

Skelná výztužná vlákna                            
Skelná vlákna odolná alkáliím ke zvýšení pevnosti struktury samorozlévacích stěrkovacích hmot

• zvyšují jistotu na technicky a kladečsky nejistých podkladech

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro labilní renovované podklady
• zabraňují tvoření trhlin na labilních podkladech

• snadno se vmíchají
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

11725 0,25 kg sáček 5 1 sáček = 250 g 
na 25 kg stěrky bílá

Sklotextilní výztužná tkanina
Tkanina k zesílení a rozložení zatížení na slabých podkladech při stěrkování

• působí jako výztužná, zatížení roznášející vrstva, slouží jako řešení problémů

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• ke stabilizaci poškozených podkladů
• na podklady, které jsou nedostatečně pevné v tlaku 

• působí jako roznášející vrstva
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

9181 50 x 1 m 50 m2 30 rolí – bílá

UZIN Clean-box čisticí utěrky                                                           
Vysoce účinné čisticí utěrky k odstranění znečištění lepidlem na užitných krytinách, rukou a nářadí

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:
• odstraňuje čerstvé a pevné znečištění 1-K PUR a 

STP lepidly
• odstraňuje čerstvé až lehce zaschlé znečištění 2-K 

PUR  a epoxidovými lepidly.

• rychle schne beze zbytků
• mnohostranně použitelné
• mimořádně šetrné k pokožce
• úsporné ve spotřebě

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Skladovatelnost Barva

38465 plast. kbelík 72 utěrek 6 min. 30 měsíců zelená

UZIN Armierungsfaser

UZIN Armierungsgewebe
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NÁŘADÍ  A  PŘÍSLUŠENSTVÍ
Křemičitý písek UZIN Strecksand 2.5
Žárem vysušený křemičitý písek zrnitosti 1,0 – 2,5 mm k nastavení stěrkovacích hmot

• snižuje pnutí ve stěrkovacích hmotách a maltách, tím zvyšuje jejich spolehlivost

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• k nastavení stěrkovacích hmot UZIN při větších 
tloušťkách vrstvy

• pro vnitřní a vnější prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

9947 25 kg pytel 40 – světle šedá

Speciální hrubé plnivo UZIN xS 3.2
Žárem vysušená směs křemičitého písku zrnitosti 0,1 – 3,2 mm ke zhotovení potěrů a malt z reaktivních 
pryskyřic

• předmíchané k použití

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• ke zhotovení potěrů a malt z reaktivních pryskyřic  
s pojivem z 2-K epoxidové pryskyřice UZIN ER 200

• pro vnitřní a vnější prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

13793 25 kg pytel 40 viz TL UZIN ER 200 světle šedá

Křemičitý písek UZIN Perlsand 0.8
Žárem vysušený křemičitý písek zrnitosti 0,3 – 0,8 mm k plnění a posypu

• posyp epoxidových výrobků poskytuje spolehlivé, přídržné spojení následujících vrstev

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro všechny reaktivní pryskyřice – produkty,  jako 
např. UZIN PE 460, UZIN PE 480, UZIN PE 412, 
UZIN PE 414 BiTurbo nebo UZIN KR 516

• pro vnitřní a vnější prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

10606 25 kg pytel 40 – světle šedá
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NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
UZIN Epoxi-Farbtöner barevný koncentrát

Červený, tekutý barevný koncentrát pro 2-K epoxidové pryskyřice

• poskytuje dobrý kontrast mezi 1. a 2. nanášenou vrstvou, poskytuje jistotu 

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:
• pro reaktivní epoxidové penetrace jako např. UZIN 

PE 460, UZIN PE 480 
• vysoká barevná intenzita
• pro vnitřní a vnější prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

55504 0,5 l plast. láhev 35 ca. 100 ml / 10 kg pryskyřice červená

UZIN Color mK barevný koncentrát
Přizpůsobení barvy lepidla barvě parketového dřeva
Barevný koncentrát v barvě tmavě hnědé a červenohnědé k zabarvení lepidla UZIN MK 92 S

• optické přizpůsobení barvy lepidlového hřebenu s barvou dřeva 
• žádné bělavé probarvení spár po broušení

UZIN Epoxi-beschleuniger                                                                                        Epoxidový urychlovač
Urychlovač pro 2-K epoxidové pryskyřice
• umožňuje provedení utěsňovacího systému během jednoho dne, vytvrzení během 3 – 4 hodin, i v silných vrstvách

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro penetrace na bázi reaktivních epoxidových 
pryskyřic, jako např. UZIN PE 460 nebo UZIN PE 480

• urychlovač vytvrzení
• pro vnitřní a vnější prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

33155 200 g plast. láhev 4 0,2 kg / 5 kg pryskiřice 
2 x 0,2 kg / 10 kg pryskyřice nahnědlá/transparentní

UZIN PUR-beschleuniger                                                                                          UZIN PUR urychlovač 
Urychlovač pro 2-K polyuretanové výrobky

• urychlovač pro rychlejší zpracování a vytvrzení 2-K polyuretanových výrobků ve vnitřním a venkovním 
prostředí

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• k urychlení reakce 2-K polyuretanových lepidel 
jako např. UZIN KR 430, UZIN MK 92 S 

• k urychlení polyuretanové stěrkovací hmoty UZIN 
KR 410

• k urychlení polyuretanových malt, které se zho-
tovují v kombinaci se speciálním hrubým plnivem 
UZIN XS a UZIN KR 410

• snadné dávkování
• tekutá konzistence
• minimální doba čekání
• žádný vliv na vlastnosti lepidla
• žádný vliv na vlastnosti hmoty UZIN KR 410

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

56041 20 ml  skleněn. láhev 10 x 20 ml

až do 0,25 %  
ke zvolenému  
PUR-lepidlu nebo 
stěrkovací hmotě

nahnědlá/ 
transparentní

NOVINKA

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• zabarvení UZIN MK 92 S
• spotřeba: ca 100 g barevného koncentrátu / 10 kg 

UZIN MK 92 S 

• přizpůsobení barvy lepidla parketám
• žádné bělavé probarvení spár
• pro vnitřní prostředí

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva
82762 700 g plast. láhev 2 ks - tmavěhnědá

82763 700 g plast. láhev 2 ks - červenohnědá
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NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
1-K hybridní montážní lepidlo
Univerzální montážní lepidlo na hybridní bázi s vysokou lepivou silou

• stabilní, velmi rychlé montážní lepidlo k lepení různorodého materiálu

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro lepení soklových lišt a profilů z kovu, dřeva, 
tvrzeného PVC, korku apod.

• pro lepení kolejniček, lišt nebo jiných vyplňovcích 
prvků

• pro lepení hutných materiálů na hutné podklady

• velmi rychlý vývin lepivé síly
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE RS 10 / látka pro kladení s obsahem 

metoxysilanu
• bez obsahu rozpouštědel

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Přepravní jednotka / paleta Spotřeba Barva

84118 310 ml  plast. kartuše 12 x 310 ml 100 krt dle použití bílá

Disperzní montážní lepidlo UZIN Fondur mK
Pastovité opravné lepidlo pro podlahy, stěny a stropy

• montážní práce přímo z kartuše, racionální řešení problémů ve vnitřním prostředí

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro soklové lišty, profily a lišty
• k lepení různých materiálů, např. PVC, dřeva atd.

• stabilní pastovité
• pro vnitřní prostředí
• GISCODE D 1 / bez rozpouštědel

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

6437 310 ml plast. kartuše 20 x 310 ml dle použití béžová-bílá

Hliníková lepicí páska UZIN Alutape 75
Hliníková lepicí páska, šířka 75 mm, délka 50 m 

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro práce s PE foliemi apod.
• pro práce s aplikátorem lepidla UZIN ATD 100

• vysoká lepivá síla
• okamžité lepení
• snadné odtržení rukou

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

81789 role 50 bm  
(75 mm x 50 m) 20 – hliníková

UZIN Fondur HighTack

Samolepicí měděný vodivý pásek UZIN Kupferleitband
Jednostranně samostatně lepicí měděný pásek pro vodivé podlahové konstrukce

• samolepicí, komfortní lepení

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• pro všechny druhy vodivých kladení • šířka 10 mm šířka, tloušťka 0,035 mm 

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

10141 2 role á 20 bm 1 – měděná
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NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
UZIN Polo-Shirt dunkelblau                                                               UZIN  tmavomodrá polokošile

Vysoce kvalitní

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• límeček a tři knoflíčky
• česaná bavlna (ca. 220 g/m2)
• testována dle Ökotex – Standard 100

• reaktivní barvení pro barevnou stálost
• barva: tmavomodrá
• odolná praní v pračce do 40oC

Produkt čís. Velikost Přepravní jednotka / ks Výrobek-č.. Velikost Přepravní jednotka / ks

17274 S 1 17277 XL 1

17276 M 1 17278 XXL 1

17275 L 1

UZIN T-Shirt dunkelblau                                             UZIN tmavomodré tričko s krátkými rukávy
Pohodlné

TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• česaná bavlna (ca. 195 g/m2)
• okrouhlý límeček s Lycrou ®
• testováno dle Ökotex – Standard 100

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

Produkt čís. Velikost Přepravní jednotka / ks Výrobek-č.. Velikost Přepravní jednotka / ks

17307 S 1 17310 XL 1

17308 M 1 17311 XXL 1

17309 L 1

UZIN bundhose                                                                                                      UZIN kalhoty do pasu
Vysoce kvalitní UZIN pracovní kalhoty do pasu

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• profesionální oděv pro všechny podlahářské práce • po straně elastický Flexbelt ® pas
• ergonomicky tvarované kolenní partie s elastickou 

vložkou, vně nohavice
• kapsa na kolenní polstrování

Produkt čís. Velikost Přepravní jednotka / ks Výrobek čís. Velikost Přepravní jednotka / ks

70234 48 1 70237 54 1

70235 50 1 70238 56 1

70236 52 1

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto
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NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nylonovo-plyšový váleček | pěnový váleček | váleček z mikrovláken | hrubý pěnový váleček | rukojeť na válečky UZIN Auftragsrollen
Válečky a rukojeť pro nanášení penetrací, lepidel a fixací UZIN

1. 2. 3. 4.

5.

6.

• čisté nanášení materiálu na plochu = co možná nejnižší možná spotřeba a ideální nanesené množství 

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

1. UZIN nylonovo-plyšový váleček pro penetrace  
z reaktivních pryskyřic nebo bleskové penetra-
ce, např. UZIN PE 460, UZIN PE 412, UZIN PE 
414 BiTurbo, UZIN PE 280, UZIN PE 360 PLUS 
nebo UZIN PE 260

2. UZIN pěnový váleček pro UZIN U 3000 Primer
3.  UZIN váleček z mikrovláken pro např. UZIN SC 

1800 Finish
4./5. UZIN hrubý pěnový váleček pro kontaktní lepidlo 

UZIN WK 222
6. UZIN rukojeť na válečky z kovu s plastovým 

držadlem,  je vhodný pro výše uvedené válečky

• přizpůsobené na všechny jmenované výrobky 
UZIN

• stabilní
• jednoduchá manipulace
• dlouhá životnost
• uchováváním v praktickém boxu pro válečky 

(WOLFF produkt čís. 13814) se zajistí jejich delší 
životnost

Produkt čís. Popis Délka válečku Přepravní jednotka / ks Barva

9394 1. UZIN nylonovo-plyšový 
váleček 25cm/14mm 25 cm 10 bílá

9194 2. UZIN pěnový  váleček 
25cm/20mm 25 cm 10 bílá

82642 3. UZIN váleček z mikro-
vláken 25cm/11mm 25 cm 1 bílá

61983 4. UZIN hrubý pěnový 
váleček 25cm/20mm 25 cm 5 žlutá

61984 5. UZIN hrubý pěnový 
váleček 10cm/10mm 10 cm 10 žlutá

9195 6. UZIN rukojeť na 
válečky pro 25 cm 10 zelená

*„25cm/14mm“ popisuje rozměry válečku, zde např. pro šířku 25 cm a zároveň výšku vlasu 14 mm

Nanášecí silikonový štětec pro UZIN WK 222 UZIN Silikonpinsel
POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• nanášecí štětec pro UZIN WK 222 při aplikaci 
soklů, stejně tak pro krytiny v rozích a na hranách

• zaschlé lepidlo lze bez obtíží ze štětce odstranit, 
štětec je znovu použitelný

Ředidlo pro epoxidové pryskyřice UZIN VE 124
Ředidlo pro epoxidové pryskyřice a šetrný čistící prostředek na bázi alkoholu

• na bázi alkoholu, tím je šetrné k životnímu prostředí

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA  / VLASTNOSTI:

• jako ředidlo pro všechny UZIN 2-K epoxidové 
penetrace 

• k odstranění čerstvých zbytků epoxidových 
a polyuretanových pryskyřic, umělých pryskyřic  
a disperzních lepidel

• šetrně čistí
• odstraňuje všeobecně mastné nebo olejnaté 

znečištění
• s velkým obsahem rozpouštědel 

Produkt čís. Velikost balení Přepravní jednotka / palety Spotřeba Barva

7005 5 l plast kanystr 84 – bezbarvé

Produkt čís. Vel.balení Přepravní jednotka / karton Spotřeba Barva

65151 1 x 6 ks 6 – bílá/ modrá
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NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
UZIN Wassereimer Odměrná nádoba na vodu                                  

Transparentní plastová oválná nádoba s víkem a s vytisknutou stupnicí k odměřování správného 
množství vody pro práškové výrobky UZIN

• snadné odměření množství vody = stejná konzistence a kvalita

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k odměření správného množství vody při 
rozmíchávání práškových výrobků

• stabilní provedení
• transparentní
• natisknutá stupnice, litry

Produkt čís. Objem Přepravní jednotka / ks Přepravní jednotka / paleta Barva

87607 12,8 l 1 275 transparentní

UZIN Anrühreimer NEU míchací nádoba                                                   
Stabilní plastová nádoba s úchopy pro míchání všech práškových hmot UZIN

• správná velikost a stabilita = snadná manipulace

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k míchání stěrkovacích hmot UZIN
• pro polyuretanové a epoxidové stěrkovací hmoty nebo malty

• stabilní provedení
• ideální pro 25 kg práškové výrobky

Produkt čís. Objem Přepravní jednotka / ks Přepravní jednotka / paleta Barva

9191 30 l 1 - modrá

Anrühreimer 110 l míchací nádoba 110 l
Stabilní plastová nádoba k rozmíchání vyrovnávacích a výplňových malt

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k rozmíchání např. UZIN SC 914 Turbo  
a UZIN SC 912 Ergo

• stabilní konstrukce

Produkt čís. Objem Přepravní jednotka / ks Přepravní jednotka / paleta Barva

83248 110 l 1 - bílá

UZIN Ripper Pomůcka pro otevírání pytlů
Pomůcka redukující prašnost pytlů

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

•  ke snížené prašnosti při vyprazdňování pytlů se 
stěrkovací hmotou

• stabilní provedení
•  používat ve spojení s míchací nádobou UZIN

Produkt čís. Přepravní jednotka / ks Barva

79564 1 modrá

UZIN Ausbreitmaßscheibe                                                                               UZIN terčík rozlivu
Terčík k určování rozlivu stěrkovacích hmot a tenkovrstvých potěrů UZIN
•  Oboustranná skala v „mm“ a „inch“ – snadné používání 

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• před stěrkováním stěrkovacími hmotami UZIN
• před potěrovými pracemi tenkovrstvými  

potěry UZIN

• rychlé stanovení rozlivu
• kompletní sada s návodem

Produkt čís. Přepravní jednotka / ks Barva

147648 1 bílá / modrá
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NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
míchací nástavec                                                                                              Spachtelmassenrührer
Klecový nástavec k míchadlu na rozmíchání stěrkovacích hmot UZIN

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro sklíčidlo min. Ø 13 mm
• průměr košíku 120 mm

• rychlé a homogenní míchání stěrkovacích hmot 
UZIN

Produkt čís. Přepravní jednotka / ks Barva

13606 1 stříbrná

Plošná rakle      Flächenrakel
Speciální nanášecí lišta z ušlechtilé oceli pro nanášení stěrkovacích hmot UZIN

• zlepšení výsledného provedení povrchu při stěrkování

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro snadné nanášení stěrkovacích hmot UZIN
• pro tloušťky vrstvy ve 3 mm s připojeným zubo-

váním R 2 v šířce 55 cm

• s držákem pro násadu a s odšroubovatelnou 
svěrací lištou

Produkt čís. Přepravní jednotka / ks Přepravní jednotka / paleta

52298 1 –

Velkoplošná  rakle                                                                                                      Großflächenrakel
Speciální nanášecí lišta z ušlechtilé oceli pro nanášení stěrkovacích hmot UZIN ve stoje

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro snadné nanášení stěrkovacích hmot UZIN na 
velkých plochách ve stoje

• velkoplošná rakle šířky 60 m, včetně násady
• 2 nastavitelné distanční kolíčky k nastavení 

tloušťky vrstvy
• snadný pohyb přenášený kloubem

Produkt čís. Přepravní jednotka / ks Přepravní jednotka / paleta

65503 1 –

jehlový odvzdušňovací váleček                                                                  Stachelentlüftungsrolle
Pro odvzdušnění a zlepšení rozlivu čerstvě aplikovaných stěrkovacích hmot

• zlepšuje rozliv samorozlévacích stěrkovacích hmot, zvyšuje zákazníkovu spokojenost

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• podle nanášené vrstvy použít správný váleček
• pro nejlepší výsledky povrchové vrstvy
• při čerpání stěrkovacích hmot nezbytný

• stabilní konstrukce z kovu a umělé hmoty
• snadné čištění

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka / ks Přepravní jednotka / paleta

13879 Odvzdušňovací váleček 25 cm/11 mm 1 –

14272 Odvzdušňovací váleček 25 cm/21 mm 1 –

13637 Odvzdušňovací váleček 25 cm/31 mm 1 –

13762 Odvzdušňovací váleček 50 cm/11 mm 1 –

14021 Odvzdušňovací váleček 50 cm/21 mm 1 –

13636 Odvzdušňovací váleček 50 cm/31 mm 1 –
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NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ergo-Star Špachtle pro lepidla

Ergonomicky tvarovaná špachtle pro nanášení lepidel UZIN

• správný tvar a velikost = snadná a nevysilující práce

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro snadné nanášení lepidel UZIN • ergonomická a stabilní konstrukce

Produkt čís. Šířka Přepravní jednotka / ks Přepravní jednotka / paleta

41784 21 cm 1 –

41787 28 cm 1 –

Špachtle pro parketová lepidla
Ozubené špachtle k nanášení parketových lepidel UZIN

• pro parketová lepidla UZIN

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro parketová lepidla UZIN • nerezový plech, vyražené zubování

Produkt čís. Šířka Přepravní jednotka / ks Přepravní jednotka / paleta

15567 18 cm B3 1 –

38622 18 cm B11 1 –

Špachtle pro palubky
Speciální zubová špachtle UZIN se základním zubováním B 11 a 2 zvýšenými zuby     

• podporuje lepení masivních palubek dvěma zvýšenými lepidlovými zuby, omezuje duté položení                 

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro masivní palubky a velkoformátové druhy parket • * nerezový plech, robustní

Produkt čís. Popis Šířka Přepravní jednotka / ks Přepravní jednotka / paleta

65656 zubová špachtle 21 cm 1 –

79889 zubová lišta 21 cm 10 –

79890 zubová lišta 28 cm 10 –

Parkett-Zahnspachtel

Dielen-Zahnspachtel

Wellenverbinder
Potěrové sponky z nerezové oceli pro pevné silové uzavření trhlin a spár v potěru

• ideální pro vyztužení spár v potěru

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k uzavírání spár a trhlin
• ke vzájemnému spojování jednotlivých potěrových polí

• nerezaví, 6 x 70 mm
• tvar vlnovky pro ideální zakotvení

Produkt. čís. Vel. balení Přepr. jedn. / karton Přepr. jedn. / paleta Spotřeba Barva

13878 100 ks 100 – ca. 3 – 5 ks/bm spáry ocel. kov

Vlnovkové sponky
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NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zubové lišty                                                          Spachtelzahnungen

Produkt čís. Zubování Přepravní jednotka / ks

13367 A1, 21 cm 10

13382 A1, 28 cm 10

13373 A2, 21 cm 10

13388 A2, 28 cm 10

13374 A3, 21 cm 10

13389 A3, 28 cm 10

13375 A4, 21 cm 10

13390 A4, 28 cm 10

13376 A5, 21 cm 10

13391 A5, 28 cm 10

13370 B1, 21 cm 10

13385 B1, 28 cm 10

13371 B2, 21 cm 10

13386 B2, 28 cm 10

13372 B3, 21 cm 10

13387 B3, 28 cm 10

33754 B9, 28 cm 10

13380 B11, 21 cm 10

13399 B11, 28 cm 10

13400 R1, 21 cm 10

13402 R1, 28 cm 10

13397 R1, 56 cm 10

13401 R2, 21 cm 10

13403 R2, 28 cm 10

13396 R2, 56 cm 10

51546 R3, 56 cm 10

13404 S2, 21 cm 10

13410 S2, 28 cm 10

13409 S3, 21 cm 10

13413 S3, 28 cm 10

13379 S4, 21 cm 10

13398 S4, 28 cm 10

ozubená lišta v praktiském 
pouzdře

Vyhlazovací korek potažený textilem                                                      Anreibkork textilbezogen
Praktický vyhlazovací korek potažený textilem k vyhlazení fólií Sigan a podlahových krytin

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• pro snadné přitlačení a vyhlazení • stabilní konstrukce s dřevěnou lištou (profi kvalita)

Produkt čís. Obsah balení Přepravní jednotka / ks Hmotnost

72642 1 ks 1 0,5 kg

Gumová palička                                                        Gummihammer
Praktická gumová palička pro poklepání soklových lišt

• poklepáním osazujeme soklovou pásku a vyvoláme nutnou lepivou sílu pro osazení soklové lišty 
• nezanechává žádné černé šmouhy na soklových lištách s jádrem

POUŽITÍ: TECHNICKÁ DATA / VLASTNOSTI:

• k poklepání soklových lišt • stabilní konstrukce (profi kvalita)
• bílá hlavice s malým průměrem

Produkt čís. Obsah balení Přepravní jednotka / ks Barva Hmotnost

47450 1 ks 1 bílá hlavice 0,4 kg
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n	= elastické podlahové krytiny        n = textilní podlahové krytiny  n = parketové, dřevěné & korkové podlahy 

RZ  čISTICÍ A OŠETŘOVACÍ SYSTÉmY
RZ Turbo Protect Lackwalze und RZ Randroller RZ lakovací a okrajový váleček pro RZ Turbo Protect

Speciální lakovací váleček z mikrovláken pro zpracování Turbo Protect v bytovém a objektovém 
prostředí.

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka / karton         Rozměr Vhodný pro

062321 lakovací váleček L (1) 1 25 cm šířka n	

062310 lakovací váleček XL (2) 1 50 cm šířka n	

062194 RZ okrajový váleček (3) 10 10 cm šířka n	

RZ Handpadhalter                                                                                                   RZ ruční držák padu
Vysoce kvalitní ruční držák padu pro snadné padování

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka / karton         Rozměr Vhodný pro

062192 RZ Handpadhalter 10 25 x 11 cm n

RZ Handpad schwarz                                                                                                RZ ruční pad černý
Umožňuje přístup do těžce přístupných míst, jako např. rohů nebo okrajových částí při základním 
čištění.

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka / karton         Rozměr Vhodný pro

062193 RZ Handpad černý 10 23 x 11 cm n	

RZ Turbo Protect Sanierpad grau                                                                       RZ sanační PAD šedý
Sanační pad pro základní čištění krytin, které jsou povrstveny vrstvou prostředku Turbo Protect

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka / karton         Rozměr Vhodný pro

062191 RZ Turbo Protect sanační pad šedý 5 410 mm n	

(1) (2)

(3)
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n	= elastické podlahové krytiny        n = textilní podlahové krytiny  n = parketové, dřevěné & korkové podlahy 

RZ  čISTICÍ A OŠETŘOVACÍ SYSTÉmY
RZ mop z mikrovláken                                                                                           RZ microfasermopp

Speciální mop z mimořádně kvalitních mikrovláken, vhodný pro průběžné čištění všech elastických 
podlahových krytin, kamene a keramické dlažby.

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka / karton         Rozměr Vhodný pro

052070 RZ mop z mikrovláken 6 410 mm n	

RZ mop z jemných vláken                                                                                        RZ Feinfasermopp
Speciální mop k nanášení disperzních ošetřovacích prostředků na všechny podlahové krytiny.  Je 
také vhodný pro průběžné čištění parket, laminátu, dřeva a korku. Bez jakýchkoliv příměsí, které by 
poškrábaly povrch ošetřované krytiny.

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka / karton         Rozměr Vhodný pro

052069 RZ jemný mop 6 410 mm n	n

RZ zaklapávací držák s hliníkovou násadou                                       RZ Klapphalter mit Alustiel
Mimořádně robustní plastový zaklapávací držák s hliníkovou násadou v profi provedení.

Produkt čís. Výrobek Přepravní jednotka / karton         Rozměr Vhodný pro

052068 RZ zaklapávací držák 6 410 mm n	n
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WOLFF STROjE A SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ
Rührstation 75 l Komplett                                                                míchací stanice 75 l kompletní

Kompletní míchací stanice k míchání až 75 litrů prášku

• 2bodový vyklápěcí systém pro perfektní vylití
• speciální na sebe navazující nářadí
• přes speciální držák použitelná pro každé míchací zařízení 

OBSAH DODÁVKY:

Podstavec, míchací vědro 75 litrů, držák, míchadlo pro míchací stanici, držák hadice

Produkt čís. Výrobek

65480 míchací stanice 75 litrů kompletní 65492 míchadlo míchací stanice 75 l

65481 podstavec míchací stanice 75 l 65493 míchací vědro míchací stanice 75 l

65491 držák míchací stanice 75 l 65494 držák hadice míchací stanice 75 l

Rührer für Rührstation 75 l                                    míchací nástavec pro míchací stanici 75 litrů
Velký míchací nástavec k míchání až 75 l práškové hmoty

Produkt čís. Výrobek

65492 míchadlo pro míchací stanici 75 l

Transportcaddy 30 l inklusive Anrühreimer     Transportní vozík včetně 30 l míchacího vědra
Pro míchání až 30 litrů práškové hmoty

• 2bodový výklopný systém pro perfektní vylití
• použitelný pro všechna běžná 30 litrová vědra

OBSAH DODÁVKY:

Spodní podstavec vozíku, míchací vědro 30 litrů

Produkt čís. Výrobek
65846 transportní vozík 30 l včetně míchacího vědra

65848 spodní podstavec vozíku

65847 míchací vědro 30 litrů 

Rührwerk Power x 1000                                                                                 míchadlo Power x 1000 
1 rychlostní míchadlo o výkonu 1.010 W

• k míchání řídce tekutých malt (nivelačních hmot))
• sklíčidlo M14

OBSAH DODÁVKY:

Power X 1000, míchací nástavec typ KR 120 S/M 14

Produkt čís Výrobek  

83924 Míchadlo Power X 1000  

Rührwerk Power x 1600                                                                                  míchadlo Power x 1600
2 rychlostní míchadlo o výkonu 1.600 W s regulátorem otáček 

• k míchání řídce a hustě tekutých malt 
• plně elektronické: plynulý rozběh, tepelná pojistka, ochrana proti nadměrnému zatížení
• vynikající pro míchání ve velkých nádobách do 75 kg (ve spojení s WOLFF míchací stanicí)

OBSAH DODÁVKY:

Power X 1600, míchací nástavec typ KR 140 M 14

Produkt čís Výrobek

84169 Míchadlo Power X 1600  
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WOLFF STROjE A SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ
Strhávač podlahových krytin                                                                                          Duro Stripper
Světová 1 pro univerzální použití na malých a středně velkých plochách

• pojezdový mechanismus pro usnadnění práce
• provoz jako ruční stroj nebo jako podlahový stroj s výškově nastavitelnou vodicí rukojetí
• chod s nepatrnými vibracemi je zajištěn speciálními ložisky 

OBSAH DODÁVKY:
Duro Stripper, pojezd, 1 nůž 210 x 50 x 0,7 mm, 1 nůž 210 x 60 x 1 mm, sada nářadí, ochranná sluchátka, 
ochranné rukavice, ochrana nožů

Další detaily, příslušenství a náhradní nože najdete v katalogu WOLFF.

Produkt čís Výroba

13347 Duro Stripper s oválnou rukojetí

jednokotoučová bruska Samba                                            Einscheibenschleifmaschine Samba
Víceúčelový stroj se silným motorem 1.700 W

• snadno ovladatelný s vysokým výkonem, pro bezproblémové opracování podkladu 
• optimální řešení pro jakékoliv úkoly
• speciálně zesílená rukojeť a robustní ocelová ozubená kola
OBSAH DODÁVKY:

Bruska Samba,
bez odsávání a unašeče

Další detaily, příslušenství a brusný talíř najdete v katalogu WOLFF.

Produkt čís. Výrobek

56364 jednokotoučová bruska Samba

Výkonný průmyslový vysavač                                                                                       Starvac m | 55
Kompaktní vysavač s velkým výkonem

• vhodný pro mokré a suché čištění
• plně automatické čištění filtru pomocí patentovaného systému
• plynulá regulace otáček
• třída prašnosti M

Další detaily a příslušenství najdete v katalogu WOLFF.

Produkt čís. Výrobek

60800 Starvac M | 55

Vlhkoměr Universal V1-D4 Pro            Feuchtigkeitsmessgerät Universal V1-D4 Professional
Dimenzován pro užití při měření vlhkosti podkladu

• nedestruktivní postup měření vlhkosti při současném zachování vysoké přesnosti výsledků měření
• výsledky měření v reálném čase na velmi dobře čitelném displeji
• vhodný pro předběžné měření zralosti stavebních hmot pro pokládku při CM měření

Produkt čís. Výrobek

71053 vlhkoměr Universal V1-D4
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WOLFF STROjE A SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ
Design Collection                                                                    Sada pro kladení designových krytin

Kompletní sada pro pokládku designových krytin

Sestava:

• originální WOLFF Linocut
• FasTrimmer, k fasetování rubu krytin
• přítlačný váleček Duo
• pokosové nůžky pro designové krytiny
• Pica-Dry hloubkový značkovač
• v praktickém kufříku Tanos pro jednoduchý a bezpečný transport

Všechny jednotlivé produkty najdete v katalogu WOLFF. 

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

74843 Design Collection 5,2 kg

WOLFF messer                                                                                                                         WOLFF nůž
Výměna čepele bez šroubování – s plastovým pouzdrem

• s fixačním magnetem pro komfortní výměnu čepelí
• nůž v kvalitě PREMIUM
• speciálně tvrzený držák čepele

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

48221 WOLFF nůž 0,2 kg

WOLFF Klingen                                                                                                                  WOLFF čepele
Špičková kvalita, 0,65 mm, balení 100 ks, v zásobníku 
 

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

13419 Trapézová čepel 0,4 kg

13421 Háčková čepel 0,4 kg

13422 Superháčková čepel 0,4 kg

Handschaber WOLFF                                                                                          Ruční škrabka WOLFF 
Pracovní šířka 10 cm, včetně 5 ks čepelí

Produkt čís. Výrobek

51505 Ruční škrabka WOLFF

13617 Náhradní čepele, balení 10 ks

Kniepolster                                                                                                                        Kolenní vložky
Pro pracovní kalhoty s kolenními vložkami 

Produkt čís. Výrobek Hmotnost

51560 Kolenní vložky, 1 pár 0,1 kg
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jSmE TU PRO VÁS

UZIN UTZ čESKÁ REPUbLIKA S.R.O.

UZIN TEAm

Andrej Pěkný
obchodně-technický zástupce codex
Mobil: +420 602 577 314
andrej.pekny@uzin-utz.com

Ing. Radek Hůla
obchodní ředitel codex
Mobil: +420 737 431 797
radek.hula@uzin-utz.com

Kamil Štefánek
obchodně-technický zástupce codex
Mobil: +420 725 596 759
kamil.stefanek@uzin-utz.com

Jan Šlechta
logistika
Mobil: +420 602 399 280
jan.slechta@uzin-utz.com

Lucie Burianová
logistika, fakturace
Mobil: +420 725 442 769
lucie.burianova@uzin-utz.com

Jaroslava Mašková
logistika, fakturace 
Mobil: +420 732 606 564 
jaroslava.maskova@uzin-utz.com

Jan Výravský
obchodně-technický poradce 
Mobil: +420 603 214 627
jan.vyravsky@uzin-utz.com

Václav Kachlíř
obchodně-technický poradce
Mobil: +420 602 742 598
vaclav.kachlir@uzin-utz.com

Stanislav Valůšek
obchodně-technický poradce
Mobil: +420 602 531 516
stanislav.valusek@uzin-utz.com

Ing. Mariana Havelková
prokurista společnosti
Mobil: +420 604 935 411
mariana.havelkova@uzin-utz.com

Ing. Vladimír Kouba
marketing
Mobil: +420 602 178 098
vladimir.kouba@uzin-utz.com

Ing. Emil Kroupa
obchodně-technický poradce
Mobil: +420 602 171 129
emil.kroupa@uzin-utz.com

Ing. Jan Frankl
obchodně-technický poradce
Mobil: +420 602 717 173 
jan.frankl@uzin-utz.com

Ing. Josef Maštera
ARTURO Product Manager
Mobil: +420 601 359 470
josef.mastera@uzin-utz.com

Ing. Petr Dorazil
obchodně-technický poradce
Mobil: +420 724 243 938
petr.dorazil@uzin-utz.com

HA-UZ mARKET S.R.O.

136

Jaroslav Zapletal
obchodně-technický poradce
Mobil: +420 602 283 053
jaroslav.zapletal@uzin-utz.com

Ing. Kateřina Svobodová
ekonomický úsek 
Mobil: +420 724 165 430 
katerina.svobodova@uzin-utz.com

Ing. Michal Bělohlávek
jednatel společnosti
Mobil: +420 602 212 314
michal.belohlavek@uzin-utz.com

RNDr. Pavol Hlávka
jednatel společnosti, obchodní ředitel
Mobil: +421 903 720 635
hlavka@ha-uz.sk

SE
RV

IS

136 www.uzin.cz



POZNÁmKY

137www.uzin.cz



POZNÁmKY

138 www.uzin.cz



UZIN. A podlAhA je vAše

od

Vše
pro
Vaši podlahu 

Uzin Utz AG ručí za systémovou kompetenci.

Značky UZIN, WOLFF, Pallmann, Arturo, codex a RZ nabízejí velice široký sortiment výrobků, systémů 
a služeb pro novou pokládku, renovaci a ošetřovaní podlahových krytin všeho druhu, parket, keram-
ických 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

UZIN. A podlAhA je vAše

od

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

Lité podlahy a nátěry  
do průmyslu i privátního sektoru

Obkladačské systémy
pro keramické obklady  
a přírodní kámen

Čisticí a ošetřovací systémy 
pro podlahoviny všeho druhu

od

UZIN. A podlAhA je vAše.

od

s UZIN úspěšněji.
Stojíme našim zákazníkům po boku a pomáháme jim, aby 

byli úspěšnými. Pracovníci Uzin Utz Česká republika s.r.o. 
jsou vždy na Vaší straně.  

s UZIN efektivněji.
Díky perfektně sladěným výrobkům s praxí, technickému 

poradenství a odborným seminářům Vám chceme ulehčit 

Vaši práci a tím zvýšit efektivitu Vašeho projektu. 

s UZIN jednodušeji.
Pomocí našich digitálních prostředků, jakými jsou UZIN App 

nebo UZIN  Bodennavigator získáte přímý přístup ke všem 
důležitým informacím k pokládce a renovaci podlah.

Jörn Spielberg 
majitel firmy Parkett Spielberg ve Falkensee

„UZIN je můj spolehlivý partner! Zde dostanu 
báječné produkty, skvělý servis a angažovaný tým 
mě podporuje v tom, abych byl úspěšný.“
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UZIN. A podlAhA je vAše.

Katalog VýrobKů
Kladečské systémy pro potěry | Podlahy | Parkety
01 /2019

UZIN | Eine Marke der Uzin Utz AG

D | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm
Telefon: +49 (0) 731 4097-0 | Telefax: +49 (0) 731 4097-110
E-Mail: info@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.de

CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 19000 Praha 9
Telefon: +420 283 083 314  
E-Mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz

SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | SK-01001 Žilina
Telefón +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet: www.ha-uz.sk 

UZIN APP pro uživatele AndroidUZIN APP pro uživatele iPhone
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