PROFESJON ALNE PRODUK T Y DO UKŁADANIA
I ZABEZPIE C ZANIA PODŁÓG DREWNIANYCH

Marki Uzin i Pallmann mają w swojej ofercie profesjonalne produkty do układania i zabezpieczania podłóg drewnianych. Wzajemnie dopasowane do siebie produkty
tworzą systemy, 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.
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CHEMIA BUDOWLANA

/ KLEJE DO PARKIETÓW

Kompetencja Pallmann i Uzin w zakresie parkietów
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l ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

l CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

l MASZYNY I OSPRZĘT

Ciągły postęp dzięki innowacjom wytyczającym kie-

Aby parkiet dobrze znosił codzienne użytkowanie

Szlifierki do parkietów PALLMANN przekonują do

runek: to właśnie uczyniło markę PALLMANN profe-

powinniście Państwo oferować klientom optymal-

siebie wypróbowana techniką „Franc tec inside”

sjonalista od zabezpieczania powierzchni parkietów.

nie dostosowane do siebie środki do konserwacji

Narzędzi i osprzęt uzupełniają całość asortymentu.

i czyszczenia.

l GRUNTOWANIE

l SZPACHLOWANIE

l PRZYKLEJANIE

Parkiet musi być stabilny od podstaw. Know-how

Nowe formuły zastosowane w masach szpachlo-

Ekstremalna wytrzymałość na ścinanie, optymalny

firmy UZIN gwarantuje perfekcyjne podłoże, które

wych UZIN zapewniają lepsza rozrabialność, jeszcze

czas otwarty oraz wysoka wytrzymałość końcowa

rozpoczyna się od odpowiedniego środka gruntu-

bardziej równomierne rozpływanie oraz wyższą

to właściwości szczególnie wyróżniające kleje do

jącego.

chłonność.

parkietów UZIN.
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UZIN NC 170 LevelStar. Masa niwelująca „PREMIUM”
Samopoziomująca, ekstremalnie gładka i szybka cementowa masa niwelująca z efektem Level Plus S do stosowania w dowolnym
zakresie grubości warstw. Nadaje się pod wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe, podłogi drewniane i płytki ceramiczne.

UZIN MK 92 S. Dwuskładnikowy klej poliuretanowy „PREMIUM”
Szybki, dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników przeznaczony do przyklejania podłóg drewnianych.

Pall-X 96. Jednoskładnikowy, dyspersyjny klej do podłóg drewnianych
Jednoskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wodnej przeznaczony do intensywnie użytkowanych podłóg,
charakteryzujący się bardzo dobrą odpornością na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

Pallmann FINISH CARE. Emulsja do pielęgnacji podłóg
Emulsja na bazie wodnej przeznaczona do pierwszej konserwacji i bieżącej pielęgnacji lakierowanych podłóg drewnianych.

Pallmann Cobra. Szlifierka taśmowa
Bardzo wydajna, profesjonalna maszyna do podłóg drewnianych.
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UZIN PE 414. Szybki, 1-składnikowy, poliuretanowy środek gruntujący
Jednoskładnikowy preparat gruntujący, do podłoży chłonnych i niechłonnych, pod podłogi drewniane, bardzo dobrze wnika w podłoże, wzmacniając wierzchnią warstwę jastrychu, oraz zwiększając jej przyczepność.
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