
Dane o produkcie
Uniwersalny klej do wykładzin elastycznych

UZIN KE 2000 S
Klej dyspersyjny do wykładzin elastycznych o bardzo wysokiej sile klejenia, klej przyczepny

Zastosowanie:

Klej dyspersyjny do elastycznych wykładzin podłogowych 
i œciennych wewn¹trz pomieszczeñ.

Przeznaczenie:

÷

 Do klejenia wykładzin PCV i CV w rolkach i płytkach, 
tak¿e ze spodem tekstylnym

÷

 Do twardych wykładzin PCV
÷

 Do wykładzin kauczukowych (elastomerowych) do 2,5 
mm gruboœci z równym, szlifowanym spodem i równ¹ 
powierzchni¹

÷

 Do wykładzin polyolefinowych (PO)
÷

 Do wykładzin tekstylnych ze spodem z PCV i pianki poli-
uretanowej

÷

 Do wykładzin œciennych
÷

 Do klejenia podkładów wytłumiaj¹cych firmy UZIN

Klej przeznaczony jest do stosowania na mokro, półsucho 
lub w technice kontaktowej na chłonnych, wyszpachlo-
wanych podło¿ach. Na podło¿ach niechłonnych i starych 
wykładzinach (np. PCV na PCV) obowi¹zuje technologia 
klejenia kontaktowego lub na półsucho.

Nadaje siê w przypadku stosowania ogrzewania podłogo-
wego, obci¹¿ania przez fotele biurowe na kółkach oraz do 
czyszczenia zarówno na mokro jak równie¿ metod¹ ekstrak-
cyjn¹.

Zalety produktu / W³aœciwoœci:

Gotowy do u¿ycia klej dyspersyjny na bazie wody, 
charakteryzuj¹cy siê bardzo długim czasem otwartym i wy-
sok¹ wytrzymałoœci¹ poł¹czenia. W zale¿noœci od długoœci 
czasu wstêpnego odparowania i techniki klejenia mo¿e byæ 
stosowany na mokro, półsucho i w technologii kontaktowej.

Substancje wi¹¿¹ce: modyfikowane kopolimery poliakryla-
nowe i ¿ywice wspomagaj¹ce siłê klejenia.

÷

 Bardzo łatwe rozprowadzanie kleju
÷

 Bardzo wysoka wydajnoœæ
÷

 Bardzo długi czas otwarty
÷

 Dobre parametry wytrzymałoœciowe
÷

 Bardzo dobra odpornoœæ na oddziaływanie plastyfikato-
rów

÷

 Nadaje siê tak¿e na powierzchnie niechłonne
÷

 Szerokie zastosowanie
÷

 GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Dane techniczne:

Forma opakowania: wiadro z tworzywa sztucznego

Wielkoœæ: 6 kg, 14 kg

Przechowywanie: 12 miesiêcy

Kolor: kremowo – biały

Ciê¿ar właœciwy: 1,19 kg/l

Temperatura obróbki: min 15 0C na podło¿u

Zu¿ycie: 200 – 350 g/m2

Czas wstêpnego odparowania:
5 – 40 minut* (patrz pkt. 
„Obróbka”)

Czas otwarty: 1 – 2 godziny*

Mo¿liwoœæ obci¹¿ania: po 24 – 48 godzinach*

Wytrzymałoœæ koñcowa: po 5 – 7 dniach*

* w temperaturze 20° C i w warunkach normalnych.

Uzin | A company of Uzin Utz Group
Dieselstrase 3
D-89079 Ulm
E-Mail: info@uzin.com
Telefax: +49 (0)7 31-4 09 72 14

UZIN Polska Sp. z.o.o.
ul. Jaworzyñska 287 | PL-59-220 Legnica
E-Mail: biuro@uzin.pl
Telefon: +48 (0)76-850 79 50
Telefax: +48 (0)76-850 79 61



Podane tutaj informacje bazuj¹ na naszych doœwiadczeniach i s¹ rezultatem skrupulatnych badañ. Du¿a gama oferowanych materiałów, jak równie¿ ró¿norodnoœæ warunków 
panuj¹cych na budowie podczas ich stosowania, nie zawsze mo¿e byæ przez nas szczegółowo zbadana. Finalna jakoœæ wykonanej pracy zale¿y zatem od fachowej oceny warunków 
na budowie oraz od doboru Pañstwa odpowiednich produktów. W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y zawsze wykonaæ próbê i zasiêgn¹æ porady technicznej. Nale¿y tak¿e przestrzegaæ 
zaleceñ producenta zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem siê niniejszej informacji technicznej niniejszym trac¹ wa¿noœæ wszystkie poprzednie karty informacyjne.

UZIN KE 2000 S

Przygotowanie pod³o¿a:
Podło¿e musi byæ mocne i stabilne, bez spêkañ, suche, czyste i wolne 
od substancji mog¹cych zmniejszaæ przyczepnoœæ. Podło¿e nale¿y 
sprawdziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce normy i odpowiednie instruk-
cje. W razie stwierdzenia odchyleñ nale¿y zgłosiæ zastrze¿enia.
Podło¿e nale¿y dokładnie odkurzyæ, a nastêpnie zagruntowaæ 
i przeszpachlowaæ. Odpowiedni dla danego podło¿a rodzaj prepa-
ratu gruntuj¹cego oraz masy szpachlowej nale¿y ustaliæ w oparciu 
o katalog produktów firmy UZIN.

Przykłady preparatów gruntuj¹cych (G)/ mas szpachlowych (S):

Jastrych cementowy:
G) UZIN-PE 360 / (S) UZIN-NC 150 Ökoline® lub UZIN-NC 170

Jastrych anhydrytowy:
(G) UZIN-PE 240 / (S) UZIN-NC 110 lub UZIN-NC 170

Jastrych z asfaltu lanego:
(G) UZIN-PE 260 ( je¿eli jastrych nie został opiaskowany) /
(S) UZIN-NC 170 wzbogacona preparatem UZIN-PE 520

Podło¿a drewniane:
(G) (G) UZIN-PE 260 / (S) UZIN-NC 175
(minimalna gruboœæ 3 mm)

Stare podło¿a z resztkami starego kleju:
(G) UZIN-PE 260 lub UZIN-PE 460 (posypany piaskiem) /
(S) UZIN-NC 150 Ökoline®, UZIN-NC 170 lub UZIN-NC 182

Œrodek gruntuj¹cy i masê szpachlow¹ nale¿y zawsze pozostawiaæ 
do całkowitego wyschniêcia. Podczas pracy nale¿y przestrzegaæ 
wskazówek zawartych w kartach technicznych stosowanych pro-
duktów.

Obróbka:

1. Rozprowadziæ równomiernie klej na podło¿u stosuj¹c do tego 
celu odpowiedni¹ szpachlê zebat¹ (patrz punkt „Zu¿ycie”) 
i pozostawiæ do odparowania. Czas wstêpnego odparowania 
zale¿y od iloœci nało¿onego kleju, warunków klimatycznych 
panuj¹cych w pomieszczeniu i chłonnoœci podło¿a, rodzaju 
wykładziny i techniki klejenia. (patrz „Wa¿ne wskazówki”)

2. Rozło¿yæ wykładzinê, dobrze docisn¹æ na całej powierzchni, 
a po upływie ok. 20 minut jeszcze raz intensywnie przewal-
cowaæ. Zwróciæ uwagê, czy spód wykładziny jest dokładnie 
pokryty klejem.

3. Zanieczyszczenia œwie¿ym klejem nale¿y od razu usuwaæ za 
pomoc¹ wody.

4. Spawanie wykładziny mo¿na wykonywaæ dopiero po zwi¹zaniu 
kleju, jednak nie wczeœniej ni¿ po upływie 24 godzin, optymal-
nie po 48 – 72 godz.

Zu¿ycie:

Rodzaj spodu wykładziny Uzêbienie szpachli Zu¿ycie

gładki A1 250 – 300 g/m2

drobna struktura A2 300 – 350 g/m2

PCV na PCV B5 200 – 250 g/m2

Wa¿ne wskazówki:

÷

 Przy przechowywaniu w umiarkowanie chłodnym miejscu 
opakowania oryginalne zachowuj¹ trwałoœæ przez 12 miesiêcy. 
Chroniæ przed mrozem! Napoczête opakowania szczelnie 
zamkn¹æ, a ich zawartoœæ szybko zu¿yæ.

÷

 Najlepsze warunki do obróbki to: temperatura 18 – 25°C, 
temp. podło¿a powy¿ej 15°C i wilgotnoœæ wzglêdna powietrza 
poni¿ej 75%. Niskie temperatury i wysoka wilgotnoœæ powie-
trza przedłu¿aj¹, a wysokie temperatury i niska wilgotnoœæ 
powietrza skracaj¹ czas otwarty oraz czas wi¹zania i schniêcia 
kleju.

÷

 Jeœli klejenie odbywa siê na mokro czas wstêpnego odparo-
wania wynosi 5 – 20 minut, jeœli na półsucho to w przypadku 
wykładzin polyolefinowych (PO) jest to 20 min, a w przypadku 
wykładzin kauczukowych 20-30 minut. Przy klejeniu kontakto-
wym czas wstêpnego odparowania kleju wynosi ok. 40 minut, 
np. klejenie PCV na PCV

÷

 Jeœli stosowana jest jednostronna metoda kontaktowa, klej 
nale¿y nało¿yæ na podło¿e przy pomocy szpachli A2, nastêpnie 
uło¿yæ wykładzinê na wilgotnej warstwie kleju, docisn¹æ na ca-
łej powierzchni i natychmiast podnieœæ z podło¿a, pozostawiæ 
na 20 – 30 minut do odparowania, a nastêpnie ponownie 
poło¿yæ wykładzinê, silnie docisn¹æ i przewalcowaæ.

÷

 Układanie wykładziny na wilgotnym podło¿u sprzyja po-
wstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Dlatego prace nale¿y 
prowadziæ wył¹cznie na suchym podło¿u (wykonaæ pomiar 
wilgotnoœci metod¹ CM).

Atesty i certyfikaty:
Wyrób posiada œwiadectwo higieniczne Pañstwowego Zakładu 
Higieny: HK/B/1732/02/98 oraz aprobatê techniczn¹ ITB: AT-15-
4283/2000.

Ochrona pracy i œrodowiska:
GISCODE D 1 – produkt nie zawiera rozpuszczalników. Niepalny. Podczas 
pracy zasadniczo zaleca siê stosowanie kremów ochronnych do r¹k i wie-
trzenie pomieszczeñ.

Podstawowym warunkiem zachowania jak najlepszej jakoœci powietrza 
w pomieszczeniu po wykonaniu prac podłogowych jest przestrzeganie 
okreœlonych norm¹ warunków pracy, suche podło¿a, œrodki gruntuj¹ce 
i masy szpachlowe.

Usuwanie odpadów:
Resztki produktów nale¿y w miarê mo¿liwoœci zebraæ i zu¿yæ. Nie wylewaæ 
do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opró¿nione puste opako-
wania z tworzywa sztucznego mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie 
recyklingu / Opakowania z płynn¹ zawartoœci¹ stanowi¹ odpad specjalny 
/ opakowania zawieraj¹ce zwi¹zane resztki produktu stanowi¹ odpad bu-
dowlany / Zebrane, płynne resztki produktu stanowi¹ odpad specjalny.
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