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PERFEKCYJNE SYSTEMY 
DLA PODŁÓG DREWNIANYCH 
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Uzin Utz Polska – producent i dystrybutor produktów do układania podłóg m.in z linii marki Uzin i Pallmann. W swojej ofercie posiada wzajemnie dopasowane pro-

dukty, które gwarantują oczekiwany efekt. W ofercie znajdują się zarówno produkty do przygotowania podłoża, kleje, maszyny, a także środki do zabezpieczania, 

czyszczenia, jak i pielęgnacji parkietów.

l ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

Ciągły postęp dzięki innowacjom wytyczającym kie-

runek: to właśnie uczyniło markę PALLMANN profe-

sjonalistą od zabezpieczania powierzchni parkietów. 

l GRUNTOWANIE

Parkiet musi być stabilny od podstaw. Know-how 

firmy UZIN gwarantuje perfekcyjne podłoże, które 

rozpoczyna się od odpowiedniego środka gruntu-

jącego.

l STYL I NOWOCZESNOŚĆ

Bogata gama produktów pozwalających na nadanie 

podłodze własnego stylu. Nieszablonowe rozwiąza-

nia umożliwiające szybką renowację lub zaprojekto-

wanie podłogi według własnego gustu.

l SZPACHLOWANIE

Nowe formuły zastosowane w masach szpachlo-

wych UZIN zapewniają lepszą rozrabialność, jeszcze 

bardziej równomierne rozpływanie oraz wyższą 

chłonność.

l MASZYNY I OSPRZĘT 

Szlifierki o wielu możliwościach technologicznych. 

Narzędzia i osprzęt uzupełniają całość asortymentu. 

l PRZYKLEJANIE 

Ekstremalna wytrzymałość na ścinanie, optymalny 

czas otwarty oraz wysoka wytrzymałość końcowa 

to właściwości szczególnie wyróżniające kleje do 

parkietów UZIN.

Kompetencja Pallmann i Uzin w zakresie parkietów

n Uzin Utz Polska Sp. z o.o.

ul. Jaworzyńska 287, 59-220 Legnica

tel. 76 723 91 50, faks 76 723 91 51, www.uzin-utz.com, e-mail: pl@uzin-utz.com

Marki należące do UZIN UTZ AG

uzin 2018.indd   70uzin 2018.indd   70 2018-08-24   17:24:512018-08-24   17:24:51



712018

in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

Grunt UZIN PE 414 BiTurbo
Jednoskładnikowy środek gruntujący na bazie żywic reaktywnych przeznaczony do stosowania pod kleje PU i silanowe oraz do 

wzmacniania podłoży przed zastosowaniem mas szpachlowych. Charakteryzuje się jednolitym czasem schnięcia w przypadku 

wszystkich klejów do parkietów na bazie żywic reaktywnych. Już po upływie jednej godziny od gruntowania można rozpocząć 

klejenie. 

Masa szpachlowa UZIN NC 152 Turbo 
Cementowa masa szpachlowa przeznaczona do wygładzania i wyrównywania podłoży. Można ją stosować na wszystkich popular-

nych podłożach budowlanych. Sprawdzi się jako masa wyrównująca pod parkiet warstwowy. To, co ją wyróżnia to przede wszystkim 

krótki czas, w jakim osiąga gotowość do układania wykładziny. Przy optymalnych warunkach atmosferycznych, można na nią 

wchodzić po 2-3 godzinach, a montaż wykładziny rozpocząć już po 8 godzinach!

Klej UZIN MK 200 NEU
Niezawierający rozpuszczalników ani wody twardoelastyczny klej do parkietu o wysokich właściwościach klejących z długim czasem 

otwartym wynoszącym 30-40 minut. Świetnie nadaje się do układania wielkoformatowych elementów parkietów, zwłaszcza 

w wysokiej temperaturze lub/i przy wysokiej wilgotności powietrza. 

System PALL-X 333 Color
PALL-X 333 A/B – PODKŁAD OLEJOWY. Dwuskładnikowy grunt olejowy pod lakiery na bazie wodnej oraz pod wszystkie systemy 

olejo-woskowe. Zapobiega powstawaniu przebarwień oraz śladów po prowadzeniu wałka. Pierwszy dwuskładnikowy podkład na 

polskim rynku, który gwarantuje doskonałą przyczepność pod lakiery wodne. PALL-X 333 C COLOR CONCENTRAT. Obszerna ko-

lekcja 24 kolorów, które podkreślają aktualne trendy i style mieszkaniowe. Kolekcja PALLMANN COLOR COLLECTION to prosty i bez-

pieczny system na bazie wody: A – neutralny podkład olejowy PALL-X 333, B – utwardzacz, C – koncentrat koloru.

Lakier PALL-X PURE
Lakier 2-składnikowy na bazie wody, nadający podłodze drewnianej naturalny, lekko matowy wygląd. Przed zastosowaniem nale-

ży połączyć składniki A i B. Dzięki zastosowanej technologii lakier PALL-X PURE charakteryzuje wysoka odporność na chemikalia 

oraz zużycie mechaniczne nawierzchni.

Szlifierka PALLMANN SPIDER
Szlifierka do podłóg drewnianych wyposażona w technologię 3 talerzy szlifierskich. Mogą one pracować zarówno równolegle jak 

i w trybie niezależnym. Płynna regulacja mocy pozwala na precyzyjne ustawienie – w zależności od wymagań szlifowanej po-

wierzchni parkietu. Wygodne sterowanie oraz cichość maszyny istotnie wpływają na komfort pracy. Dodatkowo można do niej 

podłączyć odkurzacz, zwiększając efektywność wykonywanych prac parkieciarskich. Szlifierka waży zaledwie 42 kg i jest wyjątko-

wo prosta w obsłudze. Istnieje również możliwość dodatkowego dociążenia maszyny, jeśli wykonywana praca tego wymaga. 
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