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TECHNICKÝ LIST VÝROBKU 
 

Izolačná a premosťujúca doska 

 
 

 

UZIN Multimoll Softsonic 3 mm 
 
 
 
Podložka tlmiaca šlapajový hluk s malou stavebnou výškou pre kladenie parkiet lepením
 
 

Použitie: 
Kročajový hluk tlmiaca a premosťujúca podložková doska pre 
masívne, viacvrstvové a laminátové podlahy. Pre lepenie pod 
masívne a viacvrstvové parkety, ktoré majú byť nalepené, alebo pre 
voľné položenie pod laminátové alebo vhodné viacvrstvové parkety. 
 
Vhodná okrem iného na: 
 
► betónové podklady 
► normalizované potery všetkého druhu 
► potery z reaktívnych živíc 
► potery z liateho asfaltu 
► potery z hotových dielcov 
► potery s nebezpečenstvom trhlín 
► teplovodné podlahové kúrenia 
► palubky, drevotrieskové dosky 
► staré podlahoviny z kameňa a keramiky 
► zmiešané podklady 
 
Vhodná pre obytné a podnikateľské priestory, v novostavbách, 
obzvlášť ale v odbore renovácií a sanácií a na podklady so zlou 
zvukovou izoláciou. 
 

Prednosti výrobku/ vlastnosti: 
Podložka v doskách so špeciálnou, elastickou, zvukovo izolujúcou 
strednou vrstvou s obojstranne nakašírovaným armovacím rúnom. 
Kompenzuje vznikajúce šmykové a ťahové pnutie medzi podkladom 
a parketami. Pôsobí ako premostenie trhlín. Značne zmenšuje 
šlapajový a priestorový hluk vznikajúci pri parketových 
podlahovinách. Spája pochôdzny a obytný komfort s technickou 
funkčnou spoľahlivosťou, preto je ideálna pri renováciách/ 
sanáciách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
► Ide ľahko rezať nožnom 
► Malá stavebná výška, cca 4 mm vrátane lepidla 
► 3 funkcie v jednom: Premostenie, tlmenie kročajového 
a priestorového hluku 
► Paropriepustná a priedušná 
► Premosťuje trhliny/ vlasové trhliny 
► Pachovo neutrálne a zdravotne nezávadná 
► Zvyšuje pochôdzny a obytný komfort 
► EMICODE EC 1 PLUS/ veľmi malé emisie 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
Technické údaje :  
Materiál:  minerálne plnivo a polyuretánové 

spojivo s obojstranne kašírovaným 
rúnom 

Formát dosiek :   75 x 50 cm = 0,375 m2 / kus  

Hrúbka:   cca 3 mm  

Balenie/ v kartóne:  6 m2 = 16 dosiek 

Balenie/ na palete:  30 kartónov = 180 m2 

Plošná hmotnosť:  cca 3,0 kg/m2 

Farba:    biela melírovaná 

Trieda horľavosti –samotný výrobok:  B 2 podľa DIN 4102  

WDW*:   0,0587 m2 K/W podľa DIN 52 612 

TVM**podľa DIN EN ISO 140-8  : nalepená: 18 dB s parketami 

 
* WDW = tepelný odpor bez podlahoviny.  
** TVM = hodnota zlepšenia šlapajového hluku 18 dB, skúsené s viacvrstvovými 
parketami 10 mm, lepenými s UZIN 1 K MSP parketovým lepidlom UZIN MK 
100. 
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UZIN Multimoll Softsonic 3mm  
 

 

Pre lepenie podložky UZIN Multimoll Softsonic sú vhodné: 
UZIN MK 92 S 2 K PUR parketové lepidlo: Pre UZIN Multimoll Softsonic 
použiť zubovanie B 3, spotreba cca 1 kg/m2. Pre parkety použiť zubovanie 
B 11, spotreba cca 1 – 1,2 kg/m2. 
 UZIN MK 95 1 PUR parketové lepidlo: Pre UZIN Multimoll Softsonic použiť 
zubovanie B 3, spotreba cca 1 kg/m2. Pre parkety použiť zubovanie B 11, 
spotreba 1 – 1,2 kg/m2. UZIN MK 95 použiť len pre parkety s perom 
a drážkou. 
UZIN MK 250 1 K STP parketové lepidlo Premium: Pre UZIN Mutimoll 
Softsonic použiť zubovanie B , spotreba cca 1 kg/m2. Pre parkety použiť 
zubovanie B 11, spotreba 1 – 1,2 kg/m2. UZIN  MK 250 použiť len pre 
parkety s perom a drážkou. 
UZIN MK 200 1 K STP parketové lepidlo: Pre UZIN Multimoll Softsonic 
použiť zubovanie  B 3 ; spotreba cca 1kg/m2. Pre parkety použiť zubovanie 
B 11, spotreba cca 1 – 1,2 kg/m2. UZIN MK 200 použiť len pre parkety 
s perom a drážkou. 

Príprava podkladu: 

 
Podklad musí byť dostatočne rovný, , pevný, bez trhlín, suchý, čistý 
a zbavený látok, ktoré obmedzujú priľnavosť (nečistoty, oleje 
mastnoty). Podklad skontrolovať podľa súvisiacich noriem 
a odporučení a pri nedostatku oznámiť chyby. Cementové a kalcium 
sulfátové potery musia byť obrúsené a vysaté. Priľnavosť 
obmedzujúce alebo labilné vrstvy mechanicky odstrániť. Trhliny 
v plávajúcich poteroch silovo uzatvoriť. Nepohyblivé vlasové trhliny 
môžu byť zakryté, pokiaľ teda pri zaťažení nevznikajú žiadne výškové 
presadenia. Pri nebezpečenstve vzlínajúcej vlhkosti cementové 
podklady uzatvoriť s UZIN PE 480. Nerovné podklady vhodnou 
formou mechanicky očistiť, vysať a pripraviť vhodnou penetráciou 
a stierkovacou hmotu UZIN. 
Dostatočne rovné, pevné podklady vhodnou formou mechanicky 
očistiť, vysať a penetrovať pre parketové lepidlo stanovenou 
penetráciou. 
Dbať na informácie v technických listoch použitých výrobkov. 
Pri príprave podkladu dbajte STN 74 45 05! 
 
Spracovanie: 
 
Pre lepenie UZIN Multimoll Softsonic sú vhodné nasledujúce 
parketové lepidlá UZIN: 
► 2 K PUR parketové lepidlo UZIN MK 92 S  
► 1 K PUR parketové lepidlo UZIN MK 95, pred následným kladením 
viacvrstvových parkiet 
► 1 K STP parketové lepidlo UZIN MK 200 a UZIN MK 250, pred 
nasledujúcim kladením viacvrstvových parkiet. 
 
Parkety a UZIN Multimoll Softsonic musia byť vždy lepené rovnakým 
lepidlom. 
 
Lepenie UZIN Multimoll Softsonic: 
 
1. Pozdĺž pomocnej linky naniesť na podklad lepidlo zubovou lištou 
 B 3. Dosky položiť do čerstvého lepidlového ložiska potlačenou 
stranou nahor na väzbu, okrajové zóny prirezať a ihneď prevalcovať 
viacdielnym valcom alebo celoplošne dobre pritlačiť korkovou 
doskou. Od všetkých dotknutých stavebných dielov dodržať medzeru 
najmenej 3 ,,- Prosím dbajte na to, aby smer kladenia dosiek UZIN 
Multimoll Softsonic prebiehal priečne k smeru nasledujúceho 
kladenia parkiet. 
 
2. Neprekročiť dobu kladenia lepidla a dbať na dobré zmáčanie rubu. 
 
3. Položené plochy podložky sú poľa druhu lepidla po 12 – 24 
hodinách vhodné ku kladeniu parkiet. 
 
 
Lepenie parkiet na UZIN Multimoll Softsonic: 
Parketové lepidlo UZIN naniesť zubovou lištou B 11 na UZIN 
Multimoll Softosonic. Parkety položiť do lepidlového ložiska a dobre 
pritlačiť. Dbať na dobu kladenia. Dbať na čo možno celoplošné 
zmáčanie rubu parkiet. 
 

Voľné položenie podložky UZIN Multimoll Softsonic 
 
Pre kladenie parkiet alebo laminátu plávajúcim spôsobom podložku 
UZIN Multimoll Softsonic rozložiť potlačenou stranou nahor 
a prirezať. Od všetkých dotknutých stavebných dielov dodržať 
medzeru najmenej 3 mm. 
  

 
 

 
 
Lepidlo/Spotreba lepidla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dôležité upozornenie: 

 

► Pri suchom  a ležatom uskladnení najmenej 3 roky 
skladovateľná. 
► Nie je vhodná pre vonkajšie a mokré prostredie. 
► Na teplovodných podlahových kúreniach musia podlahoviny 
odpovedať predpisom podľa DIN EN 12 64. 
► Voľba lepidla pre parkety sa riadi podľa druhu parkiet prípadne 
dreviny je nutné dbať na technický list použitého parketového 
lepidla, tiež so zreteľom na dobu tuhnutia do možnosti brúsenia 
a lakovania. 
► Odporúčame dbať na nasledujúce súvisiace normy a smernice 
(EN, DIN, VOB, Ö-normy, SIA, ČSN): 
– DIN 18 356 „Parketárske práce“  
- Smernica Priemyselného zväzu výrobcov lepidiel ,,Lepenie 
parkiet“ 
- TKB smernice ,,Lepenie parkiet“ 03/2007 
- Smernice centrálneho zväzu nemeckých stavebných živností 
(ZDB) ,,Elastické podlahoviny, textilné podlahoviny a parkety na 
vyhrievaných podlahových konštrukciách“  
– TKB smernice „Posudzovanie a príprava podkladov pre 
podlahárske a parketárske práce“ 06/2004 
– BEB smernice „Posudzovanie a príprava podkladov“02/2002  
 
. 
 
Ochrana pri práci a ochrana životného prostredia : 
UZIN Multimoll Softsonic je ekologicky a fyziologicky nezávadná a nevyžaduje 
žiadne zvláštne opatrenie na ochranu práce. Dbajte na upozornenia k 
bezpečnosti práce a životného prostredia v technických listoch súčasne 
použitých kladačských materiálov 
 
EMICODE EC 1 PLUS - ,,Veľmi malé emisie“ – skúsená a zaradená do stupňa 
odpovedajúceho smerniciam  GEV. Nevykazuje podľa dnešného stavu znalostí 
relevantné emisie formaldehydu, škodlivých látok alebo iných prchavých, 
organických látok (VOC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
LIKVIDÁCIA  

Zvyšky porezov a tiež spojenie podložky s podlahovinou sú 
stavební odpad. 


