
Dispersioonliim väga tugeva  nakketugevusega PVC katete liimimiseks. Mõeldud kasutamiseks sisetingimustes.

Kasutus valdkond:
÷  PVC, polsterdatud vinüülkatete liimimiseks ja viltkatete 

liimiseks

÷  Tekstiil, PVC, PU vahtkatetele

÷  Elastsed isoleer aluskihid

÷  Ettevalmistatud imav pind

÷  Sobib köetavale põrandale

÷  Suur koormustaluvus

÷  Toolirattakoormus  vastavalt (DIN EN 12 529)

 

Toote tehniline kaart

UZIN KE 2428
Kiiresti kuivav põrandakateteliim

Koostis: veebaasilise dispersioonliimi sidususaineks on 
polüakrüül, kopolümeer ja nakketugevust suurendav 
vaikaine.

÷  Liimi kerge laialimäärimine

÷  Väga hea kattuvusega

÷  Hea nakkuvusega

÷  Väga hea lõpptugevus

÷  Lahustivaba

Tehnilised andmed:

Pakend: plastämber

Pakendi suurus: 14kg ämber ja 18kg ämber

Säilivusaeg: 12 kuud

Segu värvus: kreemikas-valge

Tihedus: 1,28kg/l

Materjalikulu: 250-350g/²

Temperatuur töö ajal: min. 15° / 59°F põrandal

Lahtioleku aeg: 5-10 minutit*

Tööaeg: 25-35 minutit*

Koormatav: 24-48 tundi*

Lõplikult kuiv: 4-5 päeva*
*  20 °C / 68 °F .
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Ülal antud informatsioon põhineb meie kogemustel ja põhjalikel uurimustel. Me ei saa individuaalselt kontrollida või mõjutada asjassepuutuvate materjalide valikut, erinevaid 
ehituslikke – ja töötingimusi. Teie töö kvaliteet sõltub seega teie oma professionaalsest hinnangust ja toote kasutusest. Kui kahtlete, viige läbi väike katse, või hankige tehnilist nõu. 
Jälgige tootjapoolseid paigaldussoovitusi. Käesoleva Toote tehnilise kaardi avalikustamine muudab kehtetuks kogu eelneva tooteinformatsiooni.

UZIN KE 2428

Aluspinna ettevalmistus:
Aluspind peab olema kahjustamata, kuiv, pragudeta, 
puhas ja vaba ainetest, mis võiksid halvendada naket. 
Eemaldage hoolikalt kogu tolm. Vastavalt aluspinna tüübile 
ja olukorrale, valige sobiv krunt ja tasandussegu Uzini 
tootevalikust. Kruntidel laske alati korralikult kuivada. 
Tutvuge enne kasutamist toote tehnilise kaardiga. Põrand 
on soovitav eelnevalt korralikult tolmuimejaga puhastada, 
kruntida ja vajadusel tasandada. Tuginedes UZIN firma 
toodete kataloogile tuleb valida sobiv kruntiv preparaat 
ning pahteldamise mass.

Kruntmasside (P) preparaatide näidised/ 
pahteldamise (S) mass:

Tsement tasanduskiht: 

(P) UZIN PE 360 või UZIN PE 260/  
(S) UZIN NC 150 või UZIN NC 170

Anhüdriit tasanduskiht:

(P) UZIN PE 360/(S) UZIN NC 110 või UZIN NC 170

Valatud asfaldist tasanduskiht:

(P) UZIN PE 260/(S) UZIN NC 170 

Puidust põranda alused:

(P) UZIN PE 630/(S) UZIN NC 175(min kihipaksus 3mm)

Vanad põrandad liimijäätmetega:

(P) UZIN PE 260, vajadusel UZIN PE 460/ 
(S) UZIN NC 150, UZIN NC 170 või UZIN NC 182.

Soovituslik tasanduskihi miinimum kihipaksus mitte 
imavatel aluspindadel 2mm (valuasfalt, kipstasanduskiht).

Paigaldus:

1. Liimikihi peale kandmiseks valige sobiv liimilabidas-
(vaata ptk. Kulu). Põrandale kantud liimikiht jätta avatuks 
kuni vee ära aurustumiseni. Kanda alati aluspinnale vaja 
minev liimi hulk.

2. Laiali laotatud põrandakate suruda hästi vastu põrandat-
terve  liimitava pinna ulatuses ja peale umbes 20 min 
möödumist veelkord intensiivselt ülerullida. Pöörata-
tähelepanu, et põrandakate oleks hoolikalt liimiga 

kaetud.

3. Värskeliimiga mustaks läinud ääred tuleb otsekohe ee-
maldada kasutades puhast vett. 

Kulu:

Põrandakatte alustüüp Hambumus Tarvitamine

Sile A1 250-300g/m²

Peen struktuur A2 300-350g/m²

Olulised märkused: 
÷  Ladustades mõõdukalt külmas kohas originaal pakend 

12 kuud. Kaitsta külmumise eest. Avatud pakend tuleb 
hermeetiliselt sulgeda ja avatud pakend võimalikult 
kiiresti ära tarbida.

÷  Optimaalsed töötingimused on 18 – 25 °C / 64 – 77 F, 
põrandapinna temperatuur üle 15 °C ja suhteline 

õhuniiskus alla 75%. Madalam temperatuur, kõrgem 
õhuniiskus pikendavad tööaega, kõrge temperatuur ja 
madal õhuniiskus lühendavad tööaega, sidumus protsessi 
ja liimi kuivamist. 

÷  Enne paigaldustööde algust veenduge, et aluspind on 
sirge, sile ja imav.

÷  Sobib ideaalselt tekstil, PU ja PVC katete liimimiseks.

÷  Vuukide keevitused teha soovitavalt peale 24h 
möödumist.

÷  UZIN KE 2428 liim omab laeva paigaldus sertifikaati 
USCG-No.164.106/ECO736/118.160

÷  Lisaks kõigile kehtivatele standarditele, määrustele 
ja märkustele, on soovitatav tutvuda järgmiste 
väljaannetega: 

÷  DIN 18 365 “Working with floor coverings“/ publication 
of the Adhesived Industry Association“. 

Töökoha ja keskkonna kaitse:
Toode ei sisalda lahusteid. Ei põle. Ei nõua erilist kaitset või soovitusi 
üldkasutusele. Vältida pikaajalist kontakti nahaga või silmaga.

Käitlemine:
Eemaldada tühjad pakendid kooskõlas kohalikkude normide järgi või 
sooritada utilisatsioon. Ärakasutatud jäätmed korjata kokku, kuivatada, 
jätta kuni sidumiseni, pakendid mis sisaldavad seotud toote jäätmed on 
ehitusjäätmed.
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