PERFEKCYJNE SYSTEMY
DLA PODŁÓG DREWNIANYCH

Uzin Utz Polska – producent i dystrybutor produktów do układania podłóg m.in z linii marki Uzin i Pallmann. W swojej ofercie posiada wzajemnie dopasowane produkty, 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 STYL I NOWOCZESNOŚĆ

l MASZYNY I OSPRZĘT

Ciągły postęp dzięki innowacjom wytyczającym kie-

Bogata gama produktów pozwalających na nadanie

Szlifierki o wielu możliwościach technologicznych.

runek: to właśnie uczyniło markę PALLMANN profe-

podłodze własnego stylu. Nieszablonowe rozwiąza-

Narzędzia i osprzęt uzupełniają całość asortymentu.

sjonalistą od zabezpieczania powierzchni parkietów.

nia umożliwiające szybką renowację lub zaprojektowanie podłogi według własnego gustu.

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 lepszą 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.

Marki należące do UZIN UTZ AG
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Niwelująca masa szpachlowa UZIN NC 150
Odpowiednie przygotowanie podłoża jest bardzo ważne. Posadzki winylowe nie powinny być instalowane na nierównych podłożach, ponieważ nierówność ta prędzej czy później będzie widoczna. Masa UZIN NC 150 to najlepsze rozwiązanie. Dzięki nim podłoże jest gładkie i stanowi idealną bazę dla instalacji posadzki z LVT.

Klej wzmocniony włóknem UZIN KE 66
Najbardziej popularną metodą instalacji posadzek elastycznych jest ich klejenie. Dzięki temu podłoga jest bezpieczna, wytrzymała
i stabilna. Dzięki klejeniu mocowane elementy nie przesuwają się nawet pod działaniem dużych obciążeń.

Klejenie na sucho SIGAN ELEMENTS
Folie nośne o właściwościach klejących to nowoczesna i praktyczna alternatywa dla klasycznych klejów stosowanych „na mokro”.
Są idealne, jeżeli w przyszłości planujemy zmienić posadzkę, ponieważ wykładzinę można zdjąć nie pozostawiając żadnych śladów.
Wzmacniana metalem folia pozwala na szybki montaż bez wydzielania żadnych zapachów i przy minimalnym poziomie hałasu.

Lakier UZIN TURBO PROTECT
Matowy, dwuskładnikowy lakier zabezpieczający powierzchnię oraz poprawiający optykę podłogi winylowej. Wypełnia mikroszczeliny między płytkami, dzięki czemu LVT może być stosowane również w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (łazienka, kuchnia).
Nadaje posadzce właściwości antypoślizgowe – certyfikat R10.

Zestaw do instalacji LVT WOLFF DESIGN COLLECTION
Podstawowe narzędzia do instalacji LVT znajdą Państwo w poręcznym zestawie WOLFF DESIGN COLLECTION: Linocut – przyrząd
do docinania płytek lub paneli LVT „na zakładkę”. Precyzyjnie docięte elementy tworzą prawidłowe styki. FasTimmer – przycinarka służąca do usuwania nierówności na krawędziach LVT. Duo – rolka dociskowa, dzięki której płytki LVT będą doskonale przylegać
do podłoża. Nożyce – do przycinania kątowego elementów dekoracyjnych. Dzięki podwójnemu skrzydłu nożyc możliwe jest precyzyjne ustawienie dowolnego kąta przycinania.
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Środek gruntujący UZIN PE 360 PLUS
Gotowy do użycia, dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do przygotowywania chłonnych, mineralnych podłoży przed zastosowaniem anhydrytowych i cementowych mas szpachlowych. Preparat doskonale penetruje podłoże tworząc jednocześnie na
powierzchni elastyczną błonę. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
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