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MASY SZPACHLOWE I NIWELUJĄCE

W ofercie firmy Uzin znajduje się szeroki wachlarz chemii budowlanej do instalacji i eksploatacji podłóg. Z pochodzenia niemiecka firma dba o najwyższą jakość 

produktów oraz profesjonalną obsługę. Zwykle użytkownicy pomieszczeń widzą gotową posadzkę i nie zdają sobie sprawy, jak wiele zależy od tego, czego nie widać.  

Bezpieczeństwo użytkowników, ochrona środowiska, wysoka jakość produktów, kompetencja pracowników stały się fundamentami, na których wyrósł sukces firmy. 

Jedną z ważnych grup produktowych są masy szpachlowe i niwelujące:

Stabilna masa naprawcza UZIN NC 182 NEW  

Stabilna, bardzo szybko wiążąca cementowa masa 

wygładzająca do prac parkieciarskich oraz wykładzi-

nowych. Znajduje zastosowanie w wypełnianiu dziur 

i ubytków i wyrównywaniu powierzchni, a drobne 

ziarno masy zapewnia brak odwzorowania podłoża 

nawet na cienkich wykładzinach. Masa nie ma ogra-

niczeń odnośnie grubości warstwy. 

Masa niwelująca do 6 mm UZIN NC 146 NEW

Cementowa masa samopoziomująca, którą można 

stosować do grubości warstwy 6 mm. Jest bardzo 

dobrze rozpływana, dzięki czemu można ją poda-

wać pompą. Charakteryzuje się bardzo dobrymi 

parametrami wiązania także w niesprzyjających 

warunkach atmosferycznych, szczególnie w niskich 

temperaturach. 

Koncern Uzin Utz AG to także: 

RZ
Marka oferująca produkty do profesjonalnego 
czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczania wszystkich 
rodzajów podłóg. Główne cele, które przyświecają 
tej marce to wydłużenie żywotności podłóg oraz 
zapewnienie komfortu użytkownikom.

PALLMANN
To marka oferująca najwyższej jakości lakiery 
i oleje do zabezpieczania podłóg drewnianych. 
Kompleksowość oferty i najlepsze doradztwo tech-
niczne na terenie całego kraju wyróżniają markę na 
tle konkurencji. 

CODEX
Marka proponuje wysokiej jakości kompletny asor-
tyment dla glazurników. Szczegółowe profesjonalne 
doradztwo techniczne, jakie zapewnia firma, pozwa-
la znaleźć optymalne rozwiązanie dla klienta.

WOLFF
WOLFF opracowuje najwyższej jakości nowoczesne 
narzędzia i maszyny dla instalatorów podłóg. Istnieje 
na rynku od kilkudziesięciu lat, a swoje bogate 
doświadczenia przekłada na urządzenia spełniająca 
najwyższe wymagania profesjonalistów. 

ARTURO FLOORING
Marka Arturo Flooring oferuje designerskie posadzki 
żywiczne. Sprawdzają się one doskonale zarówno 
w przestrzeni użytkowej, jak i we wnętrzach prywat-
nych.

UZIN
Sprawdzony producent najwyższej klasy chemii 
do montażu i eksploatacji podłóg. Uzin posiada 
w swojej ofercie produkty do wykonywania podłoży 
gwarantujące bezpieczeństwo realizacji.

Masa niwelująca premium UZIN NC 170 LevelStar

Cementowa masa niwelująca o wysokiej wytrzyma-

łości i bardzo niskiej emisyjności do stosowania pod 

parkiet,  wykładziny podłogowe, płytki ceramiczne. 

Zapewnia idealnie gładką powierzchnię, dzięki 

ekstremalnej wręcz rozpływności. Ułatwia aplikację 

kleju i zmniejsza jego zużycie nawet o 10%. Do sto-

sowania w dowolnym zakresie grubości warstw. 

Grubowarstwowa masa wyrównująca 

UZIN NC 196 NEW

Podstawowa zaleta produktu to wysoka wytrzy-

małość. Zbrojona włóknem masa wyrównująca 

przeznaczona do stosowania w zakresie grubości 

warstwy od 2-40 mm. Produkt pozwala uzyskać 

równe i wytrzymałe powierzchnie. Umożliwia 

wchodzenie na wylaną powierzchnię po relatywnie 

krótkim czasie.

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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