
Dane o produkcie
¯ywica reperacyjna

UZIN KR 416
Płynna ¿ywica reperacyjna przeznaczona do wykonywania napraw w jastrychach i betonie

Zastosowanie:

Dwuskładnikowa ¿ywica akrylanowa ogólnego przeznacze-
nia zalecana do wypełniania, sklejania i reperacji podło¿y 
mineralnych wewn¹trz i na zewn¹trz budynków. 

Nadaje siê m.in. do:

÷

 ¯ywicowania pêkniêæ i rys w jastrychach i betonie

÷

 Iniekcji/wypełniania pustych przestrzeni pod jastrycha-
mi zespolonymi

÷

 Wklejania profili k¹towych, listew podłogowych oraz 
wszelkiego rodzaju profili wykonanych z metalu, drewna 
i tworzywa sztucznego

÷

 Do napraw w betonie, kamieniu, ceramice itp.

Po zmieszaniu z piaskiem kwarcowym UZIN-Perlsand 0,8:

÷

 Jako zaprawa reaktywna o konsystencji zale¿nej od 
iloœci dodanego piasku – od płynnej do gêstej pasty, 
przeznaczona do wypełniania szerokich pêkniêæ, napraw 
schodów wykonanych z betonu, a tak¿e stosowana jako 
powłoka antypoœlizgowa.

Zalety produktu / W³aœciwoœci:

Dwuskładnikowa ¿ywica akrylanowa. Produkt o bardzo 
szerokim zastosowaniu m.in. jako ¿ywica reperacyjna, 
klej¹ca i wypełniaj¹ca charakteryzuj¹ca siê bardzo wysok¹ 
wytrzymałoœci¹ mechaniczn¹ oraz doskonał¹ przyczepnoœci¹ 
do materiałów mineralnych.

Substancje wi¹¿¹ce: ¿ywica A: metakrylan metylu, utwar-
dzacz B: nadtlenek dwubenzoilu w formie proszku.

÷

 Płynna konsystencja
÷

 Bardzo dobra penetracja podło¿a
÷

 Krótki czas wi¹zania
÷

 Mo¿liwoœæ ustawienia konsystencji i czasu wi¹zania 
÷

 Odpornoœæ na działanie substancji chemicznych
÷

 Idealna ¿ywica do reperacji i wypełniania pêkniêæ
÷

 W opakowaniu znajduj¹ siê klamry UZIN-Estrichklammer

Dane techniczne:

Forma opakowania:
blaszany pojemnik + butelka 
z PE

Wielkoœæ: 750 g, 5 kg

Przechowywanie: 6 miesiêcy

Kolor: ¿ółtawy

Oznakowanie:
patrz “Ochrona pracy i 

œrodowiska”

Stosunek mieszania: patrz “Obróbka”

Ciê¿ar właœciwy (A+B): 1,01 kg/l

Temperatura stosowania: min 5 0C na podło¿u

Czas po wymieszaniu 

składników:

10 – 20 minut* patrz 

“Obróbka”

Obci¹¿anie/mo¿liwoœæ wcho-
dzenia:

po ok. 1 godzinie*

Wytrzymałoœæ koñcowa: po 12 – 24 godzinach*

* w temperaturze 20° C i w warunkach normalnych.
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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 KR 416

Przygotowanie pod³o¿a:
Podło¿e wzgl. ł¹czone ze sob¹ powierzchnie musz¹ byæ moc-
ne, suche, czyste i wolne od substancji mog¹cych zmniejszaæ 
przyczepnoœæ. Kurz, brud, luŸne fragmenty podło¿a oraz tłuste b¹dŸ 
oleiste substancje nale¿y starannie usun¹æ. Gładkie i nie chłonne 
powierzchnie, np. metale i tworzywa sztuczne nale¿y dokładnie 
oczyœciæ wzgl. odtłuœciæ, a najlepiej przeszlifowaæ. 
Najlepsz¹ przyczepnoœæ uzyskuje siê do szorstkich powierzchni 
mineralnych. W przypadku stosowania na metalach i tworzywach 
sztucznych zaleca siê wykonanie próby.

Obróbka:
Do ka¿dej puszki ¿ywicy dodawana jest plastikowa buteleczka 
zawieraj¹ca ok. 5,5% proszku stanowi¹cego utwardzacz. Dodaj¹c 
do ¿ywicy ok. 2% utwardzacza (ok. 1/3 zawartoœci butelki) uzysku-
jemy wydłu¿ony czas otwarty (ok. 20 minut) i wolniejszy przebieg 
procesu wi¹zania materiału. Dodanie 5,5% utwardzacza (cała 
zawartoœæ butelki) skutkuje skróceniem czasu otwartego (do ok. 
10 minut) i bardzo szybkie wi¹zanie ¿ywicy. Mo¿liwe jest równie¿ 
dodanie do ¿ywicy ka¿dej poœredniej iloœci utwardzacza. 

1. Zastosowanie jako płynna ¿ywica: odmierzon¹ iloœæ utwardza-
cza (proszek B) nale¿y wsypaæ do ¿ywicy A i mieszaæ do uzy-
skania homogenicznej konsystencji. Nale¿y mieszaæ tylko tak¹ 
iloœæ ¿ywicy, jaka mo¿e byæ zu¿yta w ci¹gu czasu otwartego 
materiału. Iloœci cz¹stkowe nale¿y mieszaæ w czystym naczy-
niu po dodaniu odpowiednio odmierzonej iloœci utwardzacza.

2. Zastosowanie jako zaprawa reaktywna: składnik bazowy A wy-
mieszaæ z ok. czterokrotn¹ (wagowo) iloœci¹ piasku kwarcowe-
go UZIN-Perlsand 0,8 i cał¹ zawartoœci¹ (5,5 %) utwardzacza. 
Dziêki domieszce piasku czas otwarty wydłu¿a siê do ok. 15 
minut.

3. W zale¿noœci od ustawionej konsystencji płynn¹ ¿ywicê mo¿na 
wlewaæ w pêkniêcia, natomiast zaprawê reaktywn¹ nakładaæ za 
pomoc¹ kielni lub odpowiedniej szpachli. Je¿eli w miejscu sto-
sowania ¿ywicy przewidziane jest stosowanie cementowych 
klejów lub mas wyrównuj¹cych nale¿y w jeszcze mokr¹ ¿ywicê 
zasypaæ w nadmiarze piaskiem kwarcowym UZIN-Perlsand 0,8. 
Nadmiar piasku po zwi¹zaniu ¿ywicy nale¿y usun¹æ za pomoc¹ 
odkurzacza. 

4. Narzêdzia nale¿y oczyœciæ bezpoœrednio po zakoñczeniu pracy 
przy pomocy rozcieñczalnika UZIN-VE 100. Zwi¹zany materiał 
mo¿na usun¹æ tylko mechanicznie.

Przykład: ¿ywicowanie pêkniêæ w jastrychu
Pêkniêcie nale¿y poszerzyæ do ok. 1-2/3 gruboœci jastrychu. Pro-
stopadle do pêkniêcia wykonaæ naciêcia o długoœci ok. 10 cm 
i głêbokoœci ok. 2/3 gruboœci jastrychu w odstêpach ok. 20 – 30 
cm. Pêkniêcie oraz wykonane naciêcia nale¿y nastêpnie dokład-
nie odkurzyæ i zalaæ w pełnym przekroju ¿ywic¹ reperacyjn¹. 
W naciêciach umieœciæ klamry UZIN-Estrichklammern œci¹gaj¹c 
ewentualny nadmiar ¿ywicy. Powierzchniê œwie¿o wylanej ¿ywicy 
wysypaæ w nadmiarze piaskiem kwarcowym UZIN-Perlsand 0,8, 
a po jej zwi¹zaniu zebraæ nadmiar piasku.

Wa¿ne wskazówki:
÷

 Przy przechowywaniu w suchym miejscu oryginalne opakowa-
nia zachowuj¹ trwałoœæ przez 6 miesiêcy. Napoczête opakowa-
nia nale¿y szczelnie zamkn¹æ, a ich za-wartoœæ szybko zu¿yæ.

÷

 Najlepsze warunki do obróbki: temperatura powietrza 10-25°C 
przy temperaturze podło¿a powy¿ej 5°C.

÷

 Uwaga: poniewa¿ proces wi¹zania ¿ywicy jest reakcj¹ egzoter-
miczn¹ nastêpuje wydzielanie siê du¿ych iloœci ciepła. Z tego 
powodu nale¿y mieszaæ j¹ wył¹cznie w metalowych pojemni-
kach i podczas wi¹zania nie pozostawiaæ bez nadzoru.

÷

 Materiał jest agresywny w stosunku do płyt styropianowych. 
W przypadku stosowania w poł¹czeniu z tworzywami sztucz-
nymi nale¿y zawsze wykonaæ próbê.

÷

 Tzw. „Dzikie pêkniêcia” oraz dylatacje pozorne nale¿y 
¿ywicowaæ dopiero wówczas, gdy zakoñczony jest proces 
wi¹zania jastrychu oraz osi¹gniête zostan¹ jego parame-
try koñcowe, m.in. odpowiednia wilgotnoœæ, a wiêc nie ma 
niebezpieczeñstwa tworzenia siê nowych pêkniêæ skurczo-
wych.

÷

 Nale¿y ¿ywicowaæ tylko pêkniêcia przebiegaj¹ce przez cały 
przekrój jastrychu, a nie np. tzw. pêkniêcia włoskowate.

÷

 Klamry w opakowaniach po 100 szt. dostêpne s¹ tak¿e jako 
osobny artykuł.

Atesty i certyfikaty:

Wyrób posiada œwiadectwo higieniczne Pañstwowego Zakładu 
Higieny: HK/B/1332/02/2003.

Ochrona pracy i œrodowiska:
Składnik A: zawiera metakrylan metylu / oznaczenie: F „Łatwozapalny”. 
Temperatura zapłonu 10 oC, unikaæ przeskoku iskier spowodowanych np. 
prac¹ urz¹dzeñ elektrycznych. Przechowywaæ i stosowaæ z dala od Ÿródeł 
ciepła. Nie paliæ. Nie wdychaæ oparów. Składnik B: zawartoœæ nadtlenku 
dwubenzoilu poni¿ej 30 %. Mo¿liwoœæ wyst¹pienia po¿aru. Chroniæ przed 
brudem i metalami ciê¿kimi oraz oddziaływaniem Ÿródeł ciepła i promie-
niowania słonecznego.

Oba składniki: oznaczenie Xi „dra¿ni¹cy”. Podczas stosowania zaleca 
siê wietrzenie pomieszczeñ. Istnieje niebezpieczeñstwo wyst¹pienia 
podra¿nienia oczu, dróg oddechowych i skóry. Przy kontakcie ze skór¹ 
nale¿y natychmiast zmyæ dane miejsce za pomoc¹ wody i mydła. Praca 
z produktem wymaga zastosowania odpowiedniej odzie¿y, rêkawiczek oraz 
okularów ochronnych. 

Nale¿y przestrzegaæ m.in.: przepisów GefStoffV oraz TRGS 610 / oznaczeñ 
na opakowaniu dotycz¹ce niebezpieczeñstw i bezpieczeñstwa, kart 
bezpieczeñstwa produktów. Przez kilka dni po zastosowaniu w pomieszcze-
niu mo¿e utrzymywaæ siê charakterystyczny dla akrylanów, silny zapach. 
W stwardniałym, zaschniêtym stanie nie budzi zastrze¿eñ pod wzglêdem 
fizjologicznym i ekologicznym.

Usuwanie odpadów:
Nie wylewaæ do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opró¿nione 
puste opakowania metalowe mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie 
recyklingu. Opakowania z płynn¹ zawartoœci¹ stanowi¹ odpad specjal-
ny, opakowania zawieraj¹ce zwi¹zane resztki produktu stanowi¹ odpad 
budowlany, płynne zebrane i niezwi¹zane resztki produktu s¹ odpadem 
specjalnym, natomiast zwi¹zane.
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