PRODUK T Y DO UKŁADANIA I PIELĘGN AC JI
PODŁÓG DREWNIANYCH

Połóż nową podłogę z produktami UZIN!
Produkty UZIN zrób to sam to najwyższej jakości kleje do podłóg drewnianych, preparaty do gruntowania i wyrównywania podłoża.
Cechuje je łatwość zastosowania i niezawodność, dlatego też polecane są do indywidualnych zastosowań. Deski warstwowe warto
przeklejać, nawet jeśli jest możliwe ułożenie ich bez klejenia. Klej nadaje właściwości akustycznych − unikamy „trzeszczenia” czy też „stukania” podłogi. Odpowiednie przyklejenie daje także możliwość odnowienia powierzchni drewnianej po kilku latach bez konieczności

CHEMIA BUDOWLANA

/ KLEJE DO PARKIETÓW

ponoszenia kosztów wymiany podłogi.

Jak przykleić podłogę drewnianą przy użyciu kleju UZIN MK 150? Zobacz film instruktażowy na stronie internetowej UZIN lub YouTube!

baza.budujemydom.pl

Zeskanuj kod QR

Zobacz FILM!
Zadbaj o nowo położoną podłogę środkami RZ!
Podłoga drewniana to wybór na lata, dlatego należy o nią odpowiednio dbać. Właściwą jej ochronę zapewnia warstwa lakieru, oleju bądź
olejo-wosku. Codzienne użytkowanie naraża ją jednak na zabrudzenia, zarysowania czy nawet ścieranie. Aby drewno oraz zabezpieczająca je
warstwa wierzchnia zachowały swoje właściwości jak najdłużej, należy regularnie stosować zabiegi pielęgnacyjne i używać preparatów, które
przedłużą ich życie. Warto sięgnąć po profesjonalne kosmetyki z linii RZ PURE. Jest to linia produktów do utrzymania czystości i wydłużenia
trwałości podłóg drewnianych, laminowanych, kamiennych, wykładzin, dywanów i linoleum. Wszystkie środki są dostępne w największych
marketach budowlanych w Polsce.
Więcej informacji na stronie: www.uzin.pl w zakładce: zrób to sam
n Uzin Polska Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 287, 59-220 Legnica, tel. 76 723 91 50, faks 76 723 91 51, www.uzin.pl, e-mail: biuro@uzin-utz.com
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UZIN, MK 166. Uniwersalny, jednoskładnikowy klej do podłóg z drewna litego, parkietu tradycyjnego i warstwowego. Zastosowanie: nadaje się do niemal wszystkich gatunków drewna i typów podłogi, nawet do podłóg z drewna litego, które wymagają bardzo mocnego klejenia. Właściwości: łatwe rozprowadzanie, bardzo dobra stabilność spoiny, dobre wypełnienie, wysoka wytrzymałość początkowa,
długi czas otwarty, uniwersalne zastosowanie, bardzo niska emisyjność.

UIZN, MK 150 TUBA. Jednoskładnikowy klej do podłóg warstwowych. Dostępny w ergonomicznych tubach, pozwala na użycie dokładnie tyle materiału, ile rzeczywiście jest potrzebne. Zastosowanie: do montażu podłóg warstwowych (parkietu i desek) o maksymalnych wymiarach 2200/200 mm. Nadaje się do stosowania na jastrychy cementowe, anhydrytowe, nowe płyty wiórowe V100 oraz OSB. Bez
problemu można go także stosować na wodne ogrzewanie podłogowe. Właściwości: łatwy w aplikacji, ekonomiczny, bezpieczny, bezzapachowy.

RZ, LINIA PURE. RZ PURE to seria kosmetyków do czyszczenia i pielęgnacji podłóg drewnianych: olejowanych i lakierowanych, a także
do paneli laminowanych. Składają się na nią m.in. koncentrat do czyszczenia parkietów lakierowanych, mydło do podłóg drewnianych, ochronna powłoka połysk lub jedwabisty połysk. Ekskluzywne kosmetyki zabezpieczają drewnianą podłogę, można je stosować do okresowej konserwacji i dzięki temu wydłużyć jej żywotność.

RZ, ODPLAMIACZ. Preparat do usuwania pozostałości klejów, plam i zabrudzeń z powierzchni gładkich. Środek skutecznie usuwa także
uporczywe pozostałości farb i stare warstwy środków do konserwacji. Jest wydajany i łatwy w użyciu. Sprawdza się na parkietach, laminatach,
wykładzinach elastycznych, podłogach kamiennych i powierzchniach z tworzywa sztucznego (blaty robocze, biurka, szafy wnękowe).
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GALERIA PRODUKTÓW

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.

baza.budujemydom.pl

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 przed 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, przed zastosowaniem mas szpachlowych. Właściwości: bardzo krótki czas schnięcia, płynna konsystencja,
dobra penetracja podłoża, neutralny zapach, do wewnątrz pomieszczeń.
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