
Dane o produkcie
Dwuskładnikowy klej poliuretanowy

UZIN KR 430
Elastyczny klej poliuretanowy do wykładzin kauczukowych w intensywnie obci¹¿onych pomieszczeniach

Zastosowanie:

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do bardzo silnie obci¹-
¿onych wykładzin podłogowych wewn¹trz pomieszczeñ, 
znajduje ograniczone zastosowanie w obszarach nara¿onych 
na działanie wody oraz na zewn¹trz budynków.

Przeznaczony m.in. do klejenia:

÷

 Wykładzin kauczukowych (wykładzin elastomerowych)
 – do 10 mm gruboœci, w rolkach i w płytkach
 – z powierzchni¹ gładk¹ lub pokryt¹ tzw. pastylkami
 – z gładkim, szlifowanym spodem, tak¿e ze spodem 

strukturowanym 
÷

 Linoleum
 – do 4 mm gruboœci, w rolkach i w płytkach
÷

 Podkładów na bazie granulatu gumowego
÷

 Sztucznej trawy, wykładzin sportowych, wykładzin 
zewnêtrznych

÷

 Płytek PCV, pianki, kamienia, drewna itp.

Klej mo¿na stosowaæ na podło¿ach chłonnych, niechłon-
nych, a tak¿e na podło¿ach odkształcaj¹cych siê elastycznie, 
np. jastrychy, beton, lany asfalt, płyty wiórowe, podkłady 
elastyczne i wytłumiaj¹ce, aluminium, stal, miedŸ itp.

Produkt przeznaczony jest do przenoszenia ka¿dego rodzaju 
obci¹¿enia wł¹cznie z zastosowaniem w zakładach przemy-
słowych, szpitalach i obiektach sportowych.

Klej odporny jest na obci¹¿enia punktowe do 50 kp/cm2, 
spowodowanych np. wózkami transportowymi na koryta-
rzach, mo¿e byæ tak¿e stosowany na podło¿ach z wodnym 
ogrzewaniem podłogowym.

Zalety produktu / W³aœciwoœci:

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy o konsystencji pasty 
gotowy do u¿ycia po wymieszaniu składnika bazowego 
A oraz utwardzacza B. Nie zawiera rozpuszczalników ani 
wody i dlatego nadaje siê na wiele rodzajów podło¿y do 
klejenia ró¿nych wykładzin i materiałów, produkt o wielu 
zakresach zastosowania.

Substancje wi¹¿¹ce: poliuretan z poliolenu i poliizocyjania-
nu.

÷

 Krótki czas wi¹zania
÷

 Nie kurczy siê i dobrze wypełniaj¹cy
÷

 Elastyczny
÷

 Bardzo wysoka wytrzymałoœæ mechaniczna
÷

 Odporny na działanie niskich i wysokich temperatur
÷

 GISCODE RU 1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Dane techniczne:

Forma opakowania:
blaszany pojemnik z podwój-
nym deklem

Wielkoœæ: 2,5 kg, 6 kg, 12 kg

Przechowywanie: min. 12 miesiêcy

Kolor: szary

Wskazówki bezpieczeñstwa:
patrz pkt. “Ochrona pracy i 

œrodowiska”

Stosunek mieszania: A:B = 5:1 wagowo

Ciê¿ar właœciwy: 1,38 kg/l

Temperatura podczas 

stosowania:
min 15 0C na podło¿u

Czas na zy¿ycie po wymieszaniu 

w pojemniku:
20 – 30 minut*

Zu¿ycie:
300 – 1200 g/m2 patrz pkt. 
„Zu¿ycie”

Czas otwarty: do 40 minut*

Mo¿liwoœæ obci¹¿ania: po 12 – 24 godzinach*

Wytrzymałoœæ koñcowa: po 5 – 7 dniach*

* 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 430

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 odpowied-
nie instrukcje. W razie stwierdzenia odchyleñ nale¿y zgłosiæ 
zastrze¿enia. Odspojone lub obni¿aj¹ce przyczepnoœæ fragmenty 
powierzchni nale¿y starannie usun¹æ np. poprzez szczotkowa-
nie, szlifowanie, œrutowanie lub frezowanie. Gładkie i niechłonne 
podło¿a nale¿y przeszlifowaæ, a nastêpnie odkurzyæ. Mocne, chłon-
ne podło¿a zagruntowaæ preparatem UZIN-PE 420, niewielkie 
nierównoœci wyrównaæ klejem. Bardzo nierówne podło¿a wewn¹trz 
pomieszczeñ nale¿y zagruntowaæ i wyrównaæ stosuj¹c do tego 
celu masê cementow¹ o wysokiej wytrzymałoœci. W zale¿noœci od 
rodzaju podło¿a i jego przeznaczenia nale¿y w oparciu o katalog 
produktów firmy UZIN dobraæ odpowiedni œrodek gruntuj¹cy 
i masê szpachlow¹.

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

Jastrych cementowy:
(G) UZIN-PE 360 / (S) UZIN-NC 170 lub UZIN-NC 172

Jastrych anhydrytowy:
(G) UZIN-PE 240 / (S) UZIN-NC 170 lub UZIN-NC 172

Jastrych z asfaltu lanego: (G) - / (S) UZIN-KR 410 

Zawy¿onej wilgotnoœci lub silnie obci¹¿one:
(G) UZIN-PE 460 (posypany piaskiem) / (S) UZIN-NC 170 lub 
UZIN-NC 172

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. Zawartoœæ opakowania nale¿y doprowadziæ do temperatury 

pokojowej. Nastêpnie przy u¿yciu np. długiego œrubokrêta 
przebiæ plastikowe zamkniêcie i dno górnego pojemnika 
(dekiel) zawieraj¹cego utwardzacz B. Utwardzacz powinien 
spłyn¹æ w całoœci do pojemnika zawieraj¹cego składnik bazowy 
A. Usun¹æ pusty dekiel i dokładnie wymieszaæ obydwa składniki 
za pomoc¹ odpowiedniego mieszadła (mieszadło spiralne lub 
koszowe). Zwróciæ uwagê na dokładne wymieszanie składni-
ków, szczególnie w obrêbie œcianek i dna pojemnika. Wielkoœæ 
opakowania nale¿y dobraæ w zale¿noœci od iloœci kleju jaka 
mo¿e zostaæ zu¿yta w przeci¹gu czasu otwartego.

2. Za pomoc¹ szpachli o odpowiednim uzêbieniu równomiernie 
rozprowadziæ klej na podło¿u. Od razu rozło¿yæ wykładzinê 
i dobrze docisn¹æ na całej powierzchni, a po upływie ok. 
2 -3 godzin jeszcze raz intensywnie przewalcowaæ. Nale¿y 
tak dobraæ iloœæ nakładanego kleju, aby spód wykładziny byæ 
dokładnie pokryty klejem lecz sama wykładzina nie „pływała”. 
W przypadku klejenia wykładziny o spodzie strukturowanym 
nale¿y jeszcze przed uło¿eniem wykładziny pokryæ go klejem, 
dotyczy to sytuacji, gdy wykładzina klejona jest na zewn¹trz, 
w pomieszczeniach nara¿onych na działanie wody i ekstre-
malne obci¹¿enia. Pamiêtaæ o ograniczonym czasie na zu¿ycie 
materiału po wymieszaniu składników.

3. Narzêdzia oczyœciæ niezwłocznie po zakoñczeniu pracy stosuj¹c 
rozcieñczalnik UZIN-VE 124. Zwi¹zany materiał mo¿na usun¹æ 
tylko mechanicznie.

Zu¿ycie:

Podło¿e
Spód 

wykładziny

Uzêbienie 

szpachli
Zu¿ycie

gładkie szlifowany A2 lub A3 300 – 350 g/m2

szorstkie szlifowany B1 lub B2 400 – 600 g/m2

gładkie/szorstkie strukturowany B3 lub C1 800 – 1300 g/m2

Wa¿ne wskazówki:

÷

 Przy przechowywaniu w umiarkowanie chłodnym, suchym 
miejscu oryginalne opakowania zachowuj¹ trwałoœæ przez 12 
miesiêcy. Zgêstniały utwardzacz B nie nadaje siê do u¿ytku. Nie 
zaleca siê rozrabiania czêœci kleju, gdy¿ napoczête opakowania 
nie nadaj¹ siê do dalszego przechowywania.

÷

 Najlepsze warunki do obróbki to: temperatura 18 – 25°C. Nis-
kie temperatury pogarszaj¹ konsystencjê i wydłu¿aj¹ proces 
wi¹zania. Wysokie temperatury skracaj¹ czas otwarty oraz 
okres wi¹zania. Temperatura materiału oraz podło¿a musi 
wynosiæ min. 15°C.

÷

 Žle wymieszany materiał pozostaje miêkki i nie osi¹ga ¿¹danej 
wytrzymałoœci. Dlatego klej nale¿y przed u¿yciem zawsze do-
brze wymieszaæ (przez kilka minut) i nie nale¿y stosowaæ kleju 
wyskrobanego ze œcianek pojemnika.

÷

 Podło¿a elastyczne i odkształcaj¹ce siê, np. maty elastyczne, 
lany asfalt itp., nale¿y przeszpachlowaæ za pomoc¹ dwuskład-
nikowej masy poliuretanowej UZIN-KR 410.

÷

 Je¿eli wymagan jest szczególnie wysoka odpornoœæ na działanie 
wilgoci alkalicznej z betonu, działanie substancji chemicznych 
jak równie¿ przy stałym obci¹¿eniem wod¹ zaleca siê zastoso-
wanie dwuskładnikowego kleju epoksydowego UZIN-KR 425.

Atesty i certyfikaty:

Wyrób posiada œwiadectwo higieniczne Pañstwowego Zakładu 
Higieny: HK/B/1732/06/98.

Ochrona pracy i œrodowiska:
GISCODE RU1 – nie zawiera rozpuszczalników. Niezapalny

Składnik A: nie wykazuje ¿adnych cech zagro¿enia.

Składnik B: zawiera dwufenylometan dwuizocyjanatu / Oznakowanie Xn: 
„Szkodliwy dla zdrowia”. Dra¿ni oczy, drogi oddechowe i skórê. Mo¿liwe 
wyst¹pienie podra¿nieñ wywołanych przez wdychanie i kontakt ze skór¹. 
Podczas stosowania zasadniczo zaleca siê wietrzenie pomieszczeñ i stoso-
wanie kremów ochronnych do r¹k, rêkawiczek oraz okularów ochronnych. 
Przy kontakcie ze skór¹ nale¿y natychmiast zmyæ klej za pomoc¹ du¿ej 
iloœci wody i mydła. W przypadku dostania siê materiału do oczu nale¿y 
niezwłocznie wypłukaæ je wod¹ i udaæ siê do lekarza. 

Nale¿y przestrzegaæ m.in.: oznaczeñ na opakowaniu dotycz¹ce niebezpie-
czeñstw i bezpieczeñstwa, kart bezpieczeñstwa produktów, informacji nt. 
grup produktów. 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 pro-
cesie recyklingu. Opakowania z płynn¹ zawartoœci¹ jak równie¿ zebrane 
niezwi¹zane resztki produktu stanowi¹ odpad specjalny. Opakowania 
zawieraj¹ce wymieszane, zwi¹zane resztki produktu stanowi¹ odpad bu-
dowlany.
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