
UZIN PE 317

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Œrodek gruntuj¹cy na bazie ¿ywic syntetycznych

Szybkoschn¹cy, rozpuszczalnikowy œrodek gruntuj¹cy do pod³o¿y ch³onnych, mineralnych.

Zastosowanie:

Zalety produktu / W³aœciwoœci:

Œrodek gruntuj¹cy na bazie rozpuszczalników przeznaczony 
do ch³onnych, mineralnych pod³o¿y, wewn¹trz pomiesz-
czeñ. Szczególnie zalecany:

Na wszystkich ch³onnych jastrychach jako gotowy do 
u¿ycia, systemowy grunt przed klejeniem za pomoc¹ 
rozpuszczalnikowych klejów na bazie ¿ywic syntetycz-
nych.

Jako szybkoschn¹cy preparat gruntuj¹cy przed szpach-
lowaniem z wykorzystaniem mas pod³ogowych firmy 
UZIN.

Jako bezwodny œrodek gruntuj¹cy na pod³o¿a wra¿liwe 
na oddzia³ywanie wilgoci, np. na jastrychach anhydry-
towych i gipsowych, magnezjowych i ze ska³odrzewiu 
lub podobnych.

Podczas prac przy uk³adaniu parkietu i wyk³adzin. 

Produkt zalecany jest szczególnie przy wykonywaniu prac 
pod³ogowych w niekorzystnych warunkach klimatycznych. 
W warunkach normalnych zalecamy stosowanie dysper-
syjnych œrodków gruntuj¹cych na bazie wody. Nadaje siê 
do stosowania na wodnym ogrzewaniu pod³ogowym.

Uwaga: Przestrzegaæ wskazówek odnoœnie bezpieczeñstwa 
i zagro¿eñ (patrz „Wskazówki BHP i ochrona œrodowiska”)

Preparat gruntuj¹cy na bazie ¿ywic syntetycznych, charak-
teryzuje siê dobr¹ penetracj¹ pod³o¿a, wi¹¿¹c kurz na po-
wierzchni dzia³a jak mostek szczepny, chroni pod³o¿a wra¿-
liwe na wilgoæ przed niekorzystnym oddzia³ywaniem wody 
z mas szpachlowych i klejów, redukuje ch³onnoœæ pod³o¿a, 
zapobiega zbyt szybkiemu odprowadzeniu wody zarobowej 
z mas szpachlowych.
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Dane techniczne:
Forma opakowania: blaszany kanister

Wielkoœæ opakowania: 9 kg

Okres przechowywania: 12 miesiêcy

Kolor: czerwony

Ciê¿ar w³aœciwy: 0,80 kg/l

Oznakowanie o niebezpieczeñstwie: patrz „Wskazówki BHP 

i ochrona œrodowiska”

Temperatura stosowania: temperatura pod³o¿a co

najmniej 10°C

2Zu¿ycie: 100 – 200 g/m

Czas schniêcia: zbêdny*

Czas uk³adania: 30 – 60 minut*

* w warunkach normalnych, przy temperaturze 20°C

Œrodek wi¹¿¹cy: modyfikowane ¿ywice – polioctan winylu.

Nie zawiera wody

Gotowy do u¿ycia

Zastêpuje podk³ad z rozcieñczonego kleju

Bardzo dobre rozprowadzanie po powierzchni

Bardzo dobra penetracja pod³o¿a

Bardzo szybkie schniêcie

Chroni pod³o¿e

GISCODE S 1 / Du¿a zawartoœæ rozpuszczalników
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UZIN PE 317

Podane tutaj informacje bazuj¹ na naszych doœwiadczeniach i s¹ rezultatem skrupulatnych badañ. Du¿a gama oferowanych materia³ów, jak równie¿ ró¿norodnoœæ warunków panuj¹cych na budowie podczas ich 
stosowania, nie mo¿e byæ przez nas zawsze szczegó³owo 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 przestrzegaæ zaleceñ producenta zastosowanej pod³ogi drewnianej. Wraz z ukazaniem siê niniejszej informacji 
technicznej niniejszym trac¹ wa¿noœæ wszystkie poprzednie karty informacyjne.

Przygotowanie pod³o¿a:
Pod³o¿e musi byæ wystarczaj¹co równe, stabilne, bez 
spêkañ, suche, czyste i wolne od substancji mog¹cych 
zmniejszaæ przyczepnoœæ. Jastrychy anhydrytowe musz¹ 
byæ przeszlifowanie i odkurzone. Czynnoœci te wykonuje fir-
ma uk³adaj¹ca jastrych w ramach obróbki podwykonaw-
czej lub firma uk³adaj¹ca parkiet jako us³ugê ponadstan-
dardow¹. Pod³o¿e nale¿y sprawdziæ w oparciu o obowi¹zu-
j¹ce normy i instrukcje. W razie stwierdzenia odchyleñ na-
le¿y zg³osiæ zastrze¿enia. Warstwy pod³o¿a ograniczaj¹ce 
przyczepnoœæ np. zbyt miêkkie fragmenty jastrychu, twarde 
pow³oki, resztki starego gruntu, mas szpachlowych kleju 
czy farb nale¿y starannie usun¹æ np. poprzez szczot-
kowanie, szlifowanie, œrutowanie lub frezowanie. LuŸne 
fragmenty pod³o¿a oraz kurz nale¿y dok³adnie odkurzyæ.

Obróbka:
Przed u¿yciem odczekaæ, a¿ materia³ osi¹gnie tempe-
raturê pokojow¹, a nastêpnie dobrze wstrz¹sn¹æ opako-
wanie. Zawartoœæ opakowania przelaæ do czystego 
wiadra.

Preparat gruntuj¹cy nak³adaæ za pomoc¹ welurowego 
wa³ka odpornego na dzia³anie rozpuszczalników lub 
w przypadku bardzo g³adkich powierzchni stosuj¹c gu-
mow¹ œci¹gaczkê. Nie wylewaæ na pod³o¿e, unikaæ two-
rzenia siê ka³u¿!

Narzêdzia nale¿y czyœciæ natychmiast po zakoñczeniu 
pracy stosuj¹c do tego rozpuszczalnik UZIN VE 173 lub 
UZIN VE 124.

Czasy schniêcia: Po wyschniêciu pow³oka nie jest kle-
j¹ca. W zale¿noœci od temperatury panuj¹cej w pomie-
szczeniu zaleca siê zachowanie czasu schniêcia w wy-
miarze 2 – 4 godzin. Stosuj¹c do klejenia parkietu klej 
na bazie ¿ywic syntetycznych UZIN MK 73 w zupe³-
noœci wystarczy czas schniêcia 30 – 60 minut.
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Wa¿ne wskazówki:
Produkt zapakowany fabrycznie mo¿e byæ przechowy-
wany w umiarkowanie ch³odnym pomieszczeniu, przez 
12 miesiêcy. Mrozoodporny do –10°C. Rozpoczête opa-
kowania nale¿y dobrze zamkn¹æ i mo¿liwie szybko 
zu¿yæ ich zawartoœæ.

Najlepsze warunki do zastosowania to temperatura 15-
25°C. Niska temperatura wyd³u¿a czas schniêcia, nato-
miast wy¿sza temperatura skraca go.

Atesty i certyfikaty:
Produkt posiada pozytwyn¹ ocenê Pañstwowego Zak³adu 
Higieny PZH: HK/B/1529/03/97, oraz KDZ nr. 19/2004
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Ochrona pracy i ochrona œrodowiska:

Usuwanie odpadów:

GISCODE S 1 – du¿a zawartoœæ rozpuszczalników wg TRGS 610. Klasa 
niebezpieczeñstwa A I wg VbF. Oznaczenie F: „³atwopalny”. Xi dra¿ni¹cy. Unikaæ 
kontaktu z p³ynnym produktem oraz wdychania oparów rozpuszczalników. Opary 
rozpuszczalników mog¹ w po³¹czeniu z powietrzem tworzyæ mieszaninê 
wybuchow¹. Podczas pracy z produktem, a tak¿e po jej zakoñczeniu nale¿y 
intensywnie wietrzyæ pomieszczenia. Nie paliæ, unikaæ otwartego ognia. W celu 
unikniêcia pojawienia siê iskry elektrycznej od³¹czyæ wszystkie urz¹dzenia 
elektryczne, prze³¹czniki itp. Podczas stosowania produktu zasadniczo zaleca siê 
stosowanie kremów ochronnych do r¹k i rêkawiczek ochronnych. Nale¿y 
przestrzegaæ oznaczeñ na opakowaniu dotycz¹ce niebezpieczeñstw i bezpieczeñ-
stwa, kart bezpieczeñstwa produktów, informacji nt. grup produktów oraz instrukcji 
zak³adowych Bau-BG dla GISCODE S 1

Resztki produktów nale¿y w miarê mo¿liwoœci zebraæ i zu¿yæ. Nie wylewaæ do kana-
lizacji i zbiorników wodnych. Dok³adnie opró¿nione puste opakowania metalowe 
mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie recyklingu [Interseroh] / Opakowania 
zawieraj¹ce resztki produktu nale¿y traktowaæ jako odpad specjalny / Opakowania 
zawieraj¹ce zwi¹zane resztki produktu stanowi¹ odpad budowlany / Zebrane, p³ynne 
resztki produktu stanowi¹ odpad specjalny, zwi¹zane pozosta³oœci produktu.

Zu¿ycie:

Zu¿ycie w przypadku nak³adania wa³kiem waha siê 
w zale¿noœci od ch³onnoœci i faktury pod³o¿a w granicach: 

2100 – 200 g/m .
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