
Dispersioonliim ilma lahusti sisalduseta, mõeldud PCV, CV ja tekstiil põrandakatete liimimiseks 

Kasutamine:

Madala täitematerjali sisaldusega dispersioonliim, õhukese kihiga 
katmiseks siseruumides. 

Ettenähtud kasutamiseks:

÷ Homogeensete ja heterogeensete PCV ja CV põrandakatete 
liimimiseks

÷ Vaippõrandakatete liimimiseks PCV, vahust- ja lateksalustega

÷ Kergetel nõelpõranda katetel

÷ Elastsete- ja tekstiilaluste liimimiseks

÷ Elastsete vaigistava kihiga põrandkattetele

÷ On kasutatav pindadel, mis on pahteldatud, kui ka siledatel ning 
absorbeerivatel

÷ Elamute ja kaubanduslikkudel objektide ehitamisel. 

Sobib kasutada konstruktsioonidel, kus on põrandsoojendus, mis 
on koormatud büroo tugitoolidega ratastel vastavalt normile DIN 
EN 12529 ning samuti sobib koristamiseks märjalt (šampooniga) 
kui ka ekstraktsiooni meetodiga.

Toote eelised / Omadused:

Vee baasil ehitatud dispersioonliim on valmis kasutamiseks, 
iseloomustub väga tugeva liimimise omadustega ja kõrge 
vastupidavusele ühenduskohas, mis nõuab ainult lühikest aega 
„eelnevat aurustamist“. Sammuti selle juures võib kasutada 
double-drop meetodit, et saavutada maksimaalset adhesiooni 
ühendus võimet otsekohe peale järjekordset põrandakatte 
ühendamist pinnaga.

TooTe Tehniline kaarT

UZIN KE 418
Dispersioonliim parketile

Koostisosad: modifitseeritud polüakrülaat-kopolümeerid, 
mineraal täidised, vesi. 

Tunnused:
÷ Liimi kerge laialimäärimine

÷ Kõrge kattevõime

÷ Suurepärane adhesiooni võime

÷ Lühikene avamise aeg

÷ Pikk kasutamise aeg

÷ Kõrge lõpp vastupidavus

÷ Väga hea vastupanu omadused plastifikaatori mõjule

÷ Ei sisalda lahusteid 

Tehnilised andmed:
Pakendi vorm: Plastmassist ämbrike

Pakendi suurus: 6 kg, 20 kg

Säilitamise aeg: 12 kuud

Värv: Kreemikas – valge

Õige kaal: umbes 1,48 kg / liitri kohta

Tarvitamine: 300 - 400 g/m2

Töötlemise temperatuur: miinimum 15oC põranda tasemel

Kattevõime:
15 – 20 m2 (6 kg)
50-67 m2 (20 kg)

Lahtioleku aeg: 10 – 15 minutit*

Kasutamise aeg: umbes 35 minutit*

Koormamise võimalus: peale 24 – 48 tundi*

Lõplik vastupidavus: vaata pkt. "Tähtsad näpunäited”

*  Temperatuuril 20°C ja normaalsetes tingimustes.

UZIN | A Brand of UFLOOR Systems
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-mail: info@uzin-utz.com
Telefax:   +49 (0)731-409 72 1

UZIN Polska Sp. z.o.o.
ul. Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica
E-Mail      biuro@uzin-utz.com
Telefon +48 (0)76-723 91 50
Telefax +48 (0)76-723 91 51



Siin esitatud informatsioon on baseerutud meie kogemustel ja on tulemusena pedantsete uuringute tagajärjel. Suur diapasoon pakutavatest toodetest, samuti nagu suur erinevus 
ehitusel säilivatest tingimustest nende kasutamise ajavahemikul, mitte alati lubab meil läbi viia täpseid uuringuid. Lõppu töökvaliteet siis sõltub professionaalsest hinnangust ehitusel 
püsivatest tingimustest ning Teile õieti valitud toodetest. Kahtluste puhul tuleb alati täita proovikatse ja ulatuda tehnilisele konsultatsioonile. Samuti tuleb meeles pidada tootja 
näpunäidetele põrandakatte kasutamisel. Samaaegselt antu tehniliste tingimuste väljailmumisega kaotavad tähtsuse kõik eelnevalt väljaantud tehnilised tingimused. 

UZIN KE 418

Põranda ettevalmistamine:
Põrand peab olema sirgeks aetud, tugev ja stabiilne, ilma pragudeta, 
kuiv ja vaba ainetest, mis võiks vähendada liimi kinnipidavust 
pinnast. Mida tuleb kontrollida vastavate kehtivate normidega ja 
instruktsiooniga ning kõrvalkallete kinnitamise juhul tuleb esitada 
vastavad märkused.

Põrand tuleb eelnevalt korralikult tolmuimejaga puhastada ja 
järgnevalt kruntida ja pahteldada. 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/(S) UZIN NC 150, UZIN NC 
170 ÖkoLine

Anhüdriit tasanduskiht: (P) UZIN PE 360/(S)

Valatud asfaldist tasanduskiht: (P) UZIN PE 260 (juhul kui ei ole 
töödeldud liivajuhaga) / (S)

Puidust põranda alused: (P) UZIN PE 630/(S) UZIN NC 175 (minimaalne 
paksus 3mm)

Vanad põrandad liimijäätmetega: (P) UZIN PE 260/(S) UZIN NC 150 
ÖkoLine, UZIN NC 170 ÖkoLine lub UZIN NC182.

Töödeldus:

1. Liim ühtlaselt laiali viia põranda peal, kasutades selle eesmärgiks 
hammaspahtellabidat (vaata pkt. „Tarvitamine“) ja jätta kuni vee 
ära aurustamiseni. Vee eelaurustamiseni aeg sõltub liimi pealeka-
ntud kogusest, kliimalistest tingimustest, mis püsivad ruumis ja 
põranda absorbtsiooni võimest.

2. Laiali laotada põrandakatte, hästi suruda vastu põrandat terve 
liimitava pinna ulatuses, ja peale umbes 20 minutit veelkord in-
tensiivselt ülerullida. Pöörata tähelepanu, kas põrandkatte on 
hoolikalt liimiga kaetud.

3. Värskeliimiga mustaks läinud ääred tuleb otsekohe eemaldada 
kasutades puhast vett. 

Tarvitamine:

Põrandakatte aluse tüüp Hammastus Tarvitamine

Sile A1 300 - 350 g/m2

Peen struktuur A2 350 - 400 g/m2

Tähtsad näpunäited: 
÷ Ladustades mõõdukalt külmas kohas originaal pakend säilib kõlblik-

kuse üle 12 kuu. Hoida pakase eest. Alustatud pakendid tuleb her-
meetiliselt sulged ja nende sisu võimalikult kiiresti ära tarbida.

÷ Optimaalsed töötingimused: temperatuur 18°C -25°C, põrandapinna 
temperatuur üle 15°C ja relatiivõhuniiskus alla 75%. Madala temper-
atuur ja kõrge niiskus pikendavad aga kõrge temperatuur ja madal 
niiskus lühendavad tööaega, sidumuse protsessi ja liimi kuivamist.

÷ Pinnad kuivad ja absorbeerivad parandavad alguses liimi kinnipida-
vust ja efektiivselt mõjuvad kiiremale kuivamisele.

÷ Põrandakatte kuuma kokku sulatamist võib sooritada alles peale liimi 
täielikku sidumist (mitte enne kui peale 24 tundi, ideaalne oleks alles 
peale 48 – 72 tundi.). 

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

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