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CHEMIA BUDOWLANA

/ KLEJE DO PARKIETÓW

PRODUK T Y
D O U K Ł A DA N I A I P I E L Ę G N AC J I P O D Ł Ó G
DREWNIANYCH

RZ Koncentrat do czyszczenia parkietów lakierowanych

RZ Mydło do podłóg drewnianych

Wysokiej jakości koncentrat na bazie wody do bieżącego czyszczenia pielęgnu-

Koncentrat czyszczący na bazie wodnej zawierający wysokiej jakości oleje roślin-

jącego lakierowanych podłóg z parkietu, drewna, korka oraz parkietu warstwo-

ne do bieżącego czyszczenia pielęgnującego olejowanych i woskowanych pod-

wego. Zalety produktu: produkt mocno skoncentrowany (wysoka wydajność),

łóg z parkietu drewna, korka a także do mebli kuchennych. Nadaje się do podłóg

delikatny zapach ameretto, rozpuszcza tłuste plamy i zabrudzenia, posiada

z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Zalety produktu: poprawia walory

właściwości antypoślizgowe, zawiera wysokiej jakości składniki pielęgnujące,

optyczne powierzchni, czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym, wydłuża

zapewniające naturalny wygląd podłogi.

trwałość podłogi, bazuje na naturalnych surowcach odnawialnych.

RZ Powłoka ochronna do podłóg drewnianych, połysk oraz jedwabisty

RZ Koncentrat do czyszczenia paneli i mebli z laminatu

połysk

Łagodny, ekologiczny środek czyszczący o aromacie świeżego mango do łatwe-

Dyspersja na bazie wodnej, która w wyniku szybkiego utwardzania się tworzy na

go i efektywnego czyszczenia podłóg z paneli laminowanych oraz wszelkiej sto-

wszystkich podłogach z parkietu, drewna i korka, równomierną warstwę ochron-

larki z laminatu. Czyści skutecznie, nie pozostawia smug zachowując naturalny

ną poprawiające walory optyczne podłogi. Zastosowanie: lakierowane podłogi

wygląd. Zastosowanie: podłogi laminowane i stolarka z laminatu. Zalety pro-

z parkietu, drewna i korka, gotowego parkietu. Zalety produktu: równomierna

duktu: czyści bez pozostawiania smug, antypoślizgowy, zachowuje naturalny

warstwa wierzchnia, wodoodporna warstwa ochronna, pod ekstremalnie wyso-

wygląd elementów z laminatu. Do usuwania trudnych, opornych plam polecamy

kie obciążenia, zamyka zadrapania, rysy i uszkodzenia lakieru wierzchniego.

odplamiacz RZ Odplamiacz.
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UZIN, PE 414 Turbo. Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy o krótkim czasie wiązania przeznaczony do stosowania pod kleje poliuretanowe i silanowe oraz do wzmacniania podłoża. Zastosowanie: do gruntowania podłoża przez zastosowaniem klejów reaktywnych
do parkietu np. UZIN MK 90, MK 92, MK 150, do odcięcia wilgoci do 4% CM, do stosowania na jastrychach cementowych, anhydrytowych,
betonie, na starych podłożach, np. pokrytych silnie przywartymi resztkami klejów, przed zastosowaniem mas szpachlowych. Właściwości:
bardzo krótki czas schnięcia, płynna konsystencja, dobra penetracja podłoża. neutralnych zapach, do wewnątrz pomieszczeń.

UZIN, MK 90. Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do podłóg drewnianych z wydłużonym czasem otwartym. Zastosowanie: do
elementów wymagających dłuższego czasu otwartego, jak np. skomplikowane wzory, czy mozaika przemysłowa, do każdego rodzaju drewna,
włącznie z bukiem i klonem, na podłożach drewnopochodnych. Właściwości: długi czas otwarty, bardzo dobra stabilność, bardzo dobrze
wypełniający, polecany do klejenia litych elementów parkietów lakierowanych, brak skurczu nawet w grubszych warstwach.

UZIN, MK 92 S. Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do podłóg drewnianych − bez zawartości wody i rozpuszczalników. Zastosowanie: do wszystkich rodzajów drewna i parkietu, na wszystkich podłożach z wystarczającą wilgotnością, na płytach wiórowych V 100 oraz
OS, na podkładach wytłumiających, polecany do klejenia litych elementów parkietu lakierowanego całościowo. Właściwości: bardzo
dobra stabilność kleju po rozprowadzeniu, bardzo dobre właściwości wypełniające, brak skurczu nawet w grubszych warstwach, bardzo krótki czas wiązania, twardo elastycznie odkształcalny, do wewnątrz, produkt bardzo niskoemisyjny.

UZIN, MK 150. Twardoplastyczny klej do parkietów 2- i 3-warstwowych na bazie poliuretanu, modyfikowanego związkami silanu.
Zastosowanie: 1-składnikowy klej do parkietów wielowarstwowych o wymiarach maksymalnie 2200/200 mm, do stosowania na jastrychach cementowych, anhydrytowych, nowych przykręconych płytach wiórowych V100 lub płyt OSB, masach szpachlowych pod parkiety
warstwowe, nadaje się na wodne ogrzewanie podłogowe. Właściwości: dobra stabilność spoiny, twardo elastyczna spoina klejowa,
pozostałości kleju na parkiecie dają się łatwo usunąć, bardzo nisko emisyjny.
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GALERIA PRODUKTÓW

UZIN, MK 73. Ekonomiczny, rozpuszczalnikowy klej na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do przyklejania prawie wszystkich rodzajów parkietu, szeroki zakres stosowania, polecany do pracy w systemie ze środkiem gruntującym UZIN PE 317. Zastosowanie: do mozaiki, parkietu tradycyjnego, parkietu warstwowego, parkietu lamelowego, na podłożach o wystarczającej wytrzymałości np. jastrychach
cementowych i anhydrytowych oraz betonie, na podłożach drewnopodobnych o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych. Właściwości: dobre właściwości wypełniające, twardoplastycznie odkształcalny, wysoka wytrzymałość na ścinanie, do wewnątrz pomieszczeń.
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UZIN, PE 317. Szybkoschnący grunt na bazie rozpuszczalników przeznaczony do stosowania na chłonnych, mineralnych podłożach.
Zastosowanie: przed zastosowaniem klejów do parkietu na bazie żywic syntetycznych np. UZIN MK 73, na masach szpachlowych pochodzenia mineralnego, na jastrychach cementowych i anhydrytowych, na jastrychach magnezjowych i ksylolitowych. Właściwości:
bardzo dobrze penetruje podłoże, bardzo krótki czas schnięcia, poprawia przyczepność, do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
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