
Dane o produkcie
Dwuskładnikowa membrana przeciwwilgociowa
na bazie ¿ywicy epoksydowej

UZIN PE 480
Œrodek gruntuj¹cy na bazie ¿ywic epoksydowych przeznaczony do odcinania wilgoci
na bardzo wilgotnych podło¿ach

Zastosowanie:

Dwuskładnikowa ¿ywica epoksydowa przeznaczona do grunto-
wania i odcinania wilgoci w przypadku chłonnych i nie chłonnych 
podło¿y o bardzo wysokiej zawartoœci wilgoci szcz¹tkowej przed 
układaniem wykładzin podłogowych, parkietu oraz płytek cera-
micznych. Wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ.

Przeznaczenie:

÷

 Jako grunt odcinaj¹cy na podło¿ach cementowych odpornych 
na działanie wilgoci, np. na chropowatych, a tak¿e mocno za-
wibrowanych i zatartych na gładko jastrychach cementowych, 
powierzchniach betonowych itp. o wilgotnoœci szcz¹tkowej 
wynosz¹cej max. 10 %.

÷

 Jako grunt wzmacniaj¹cy na chłonnych, mineralnych 
podło¿ach, takich jak np. jastrychy cementowe, anhydrytowe, 
magnezjowe, na betonie i wiórobetonie.

÷

 Po rozcieñczeniu za pomoc¹ preparatu UZIN VE 124 jako 
impregnat o bardzo dobrych właœciwoœciach penetruj¹cych, 
zapewniaj¹cy bardzo dobre wzmocnienie porowatych podło¿y 
mineralnych o zbyt niskiej wytrzymałoœci mechanicznej (patrz 
pkt. „Obróbka”).

÷

 Jako grunt szczepny na przeszlifowanych okładzinach cera-
micznych, kamieniu i lastrico, na starych podło¿ach z silnie 
przywartymi resztkami klejów, mas szpachlowych, wykładzin, 
farb i innych powłok, tak¿e na resztki kleju wra¿liwe na działa-
nie wody np. stare kleje na bazie ługu posiarczynowego itp.

÷

 Jako zaprawa ¿ywiczna, która po zmieszaniu z wypełniaczem 
o grubszej frakcji UZIN XS (stosunek mieszania 1:10 wagowo) 
wykorzystywana jest do reperacji podło¿a.

÷

 Produkt mo¿e byæ stosowany na wodnym ogrzewaniu podłogo-
wym.

Preparat UZIN PE 480 jest stosowany jako membrana przeciw-
wilgociowa na podło¿ach cementowych wszêdzie tam, gdzie 
działanie uszczelniaj¹ce gruntu UZIN PE 460 (do ok. 6 % CM) jest 
niewystarczaj¹ce. 

Wskazówka: Zawy¿onej wilgotnoœci w podło¿ach o wra¿liwych 
na działanie wilgoci, jak np. jastrychy anhydrytowe i magnezjowe, 
podło¿a drewniane itp. nie wolno odcinaæ.

Uwaga: W przypadku, gdy po zagruntowaniu preparatem UZIN PE 
480 stosowane bêd¹ masy szpachlowe lub kleje cementowe nale¿y 
œwie¿o zagruntowan¹ powierzchniê nale¿y posypaæ piaskiem kwar-

cowym UZIN Perlsand 0,8.

Zalety produktu / W³aœciwoœci:

Czysta dwuskładnikowa ¿ywica epoksydowa składaj¹ca siê ze skład-
nika bazowego A oraz utwardzacza B. Produkt posiada stosunkowo 
płynn¹ konsystencjê i charakteryzuje siê krótkim czasem wi¹zania, 
nakładanie odbywa siê za pomoc¹ wałka nylonowo-pluszowego 
firmy UZIN. Preparat został stworzony specjalnie do terminowych 
prac wykładzinowych prowadzonych na podło¿ach o zawy¿onej 
wilgotnoœci. Specjalistyczna ¿ywica, która w przeciwieñstwie do 
innych ¿ywic epoksydowych wi¹¿e nawet na silnie wilgotnych 
podło¿ach.

Substancje wi¹¿¹ce: ¿ywica epoksydowa sieciowana polyaminami.

÷

 Produkt nie zawiera wody ani rozpuszczalników
÷

 Dobre krycie i wypełnienie
÷

 Wodo- i mrozoodporny
÷

 Odporny na działanie substancji chemicznych
÷

 Krótki czas wi¹zania tak¿e na wilgotnych podło¿ach
÷

 GISCODE RE 1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Dane techniczne:

Forma opakowania: blaszany pojemnik typu kombi

Wielkoœæ: 10 kg

Przechowywanie: 12 miesiêcy

Kolor (A+B): ¿ółtawy

Wskazówki bezpieczeñstwa:
patrz pkt. “Ochrona pracy 
i œrodowiska”

Stosunek mieszania: A:B = 100:65 czêœci wagowych

Temperatura podczas stosowania: min. 15 oC na podło¿u

Czas na zu¿ycie po wymieszaniu w 
pojemniku:

30 – 45 minut*

Zu¿ycie: 250 – 500 g/m2 na 1 warstwê

Mo¿liwoœæ wchodzenia/obci¹¿enia: po 12 – 24 godzinach*

Wytrzymałoœæ koñcowa: po 3 – 5 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 PE 480

Przygotowanie pod³o¿a:
Podło¿e musi byæ mocne i stabilne, bez spêkañ, czyste i wolne od substancji 
mog¹cych zmniejszaæ przyczepnoœæ. Powierzchnia podło¿a powinna byæ 
sucha (bez kału¿, ewentualnie stoj¹c¹ wodê nale¿y usun¹æ). Wylewane ja-
strychy anhydrytowe nale¿y przeszlifowaæ i odkurzyæ. Czynnoœæ tê powinna 
wykonaæ firma układaj¹ca jastrych w ramach obróbki powykonawczej lub 
firma układaj¹ca podłogê traktuj¹c j¹ jako usługê dodatkow¹. Podło¿e 
nale¿y sprawdziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce normy i odpowiednie instruk-
cje. W razie stwierdzenia odchyleñ nale¿y zgłosiæ zastrze¿enia. W zale¿noœci 
od rodzaju podło¿a, jego powierzchnia powinna byæ przyczepna. Niestabilne 
lub obni¿aj¹ce przyczepnoœæ fragmenty powierzchni np. przypalenia, resztki 
kleju, mas szpachlowych, wykładzin, farb itp. nale¿y starannie usun¹æ np. 
poprzez szczotkowanie, szlifowanie, œrutowanie lub frezowanie.

Obróbka:
1. Zawartoœæ opakowania nale¿y doprowadziæ do temperatury pokojo-

wej. 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). Wymieszany materiał przelaæ do innego, pustego pojemnika 
i jeszcze raz krótko przemieszaæ. 

2. Bezpoœrednio po wymieszaniu, u¿ywaj¹c wałka pluszowo-nylonowe-
go rozprowadziæ grunt cienk¹ warstw¹ na podło¿u. Na równych, nie 
za bardzo chropowatych podło¿ach mo¿na wstêpnie nało¿yæ grunt 
u¿ywaj¹c do tego szpachli z wkładem B1, a nastêpnie równomiernie 
rozprowadziæ wałkiem. Pamiêtaæ o ograniczonym czasie na zu¿ycie 
materiału po wymieszaniu składników.

3. W celu stworzenia membrany przeciwwilgociowej konieczne jest 
nało¿enie dwóch warstw preparatu. W momencie, gdy po pierwszej 
warstwie bêdzie mo¿na ju¿ chodziæ, lecz nie póŸniej ni¿ po 24 – 36 go-
dzinach nale¿y nanieœæ drug¹ warstwê ¿ywicy. Dla lepszego, wizualnego 
rozró¿nienia od drugiej warstwy mo¿na dodaæ ok. 1 % barwnika UZIN-
Farbtöner. Je¿eli grunt stosowany jest w celu wzmocnienia podło¿a, 
wówczas w celu zapewnienia jeszcze lepszej penetracji do pierwszej 
warstwy ¿ywicy mo¿na dodaæ maksymalnie do 10 % rozcieñczalnika 
UZIN VE 124. Jednak w takim przypadku nie jest zapewnione działanie 
izolacyjne, dlatego aby uzyskaæ efekt odciêcia wilgoci nale¿y poło¿yæ 
dodatkowo jeszcze dwie warstwy preparatu. 

4. W celu zapewnienia dobrej przyczepnoœci mechanicznej dla mas wy-
równawczych lub klejów cementowych nale¿y œwie¿o zagruntowan¹, 
jeszcze mokr¹ powierzchniê wysypaæ w nadmiarze piaskiem kwarco-
wym UZIN-Perlsand 0,8 (ok. 3 kg/m2). Po zwi¹zaniu gruntu nale¿y 
usun¹æ z podłogi nadmiar piasku. 

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

6. Czasy wi¹zania: na zagruntowan¹ powierzchniê mo¿na wchodziæ i na-
kładaæ drug¹ warstwê po upływie 12 – 24 godzin. Po dalszych 24 godzi-
nach od momentu nało¿enia drugiej warstwy i wysypania powierzchni 
piaskiem kwarcowym mo¿na odkurzaæ z podłogi nadmiar wysypanego 
piasku i rozpocz¹æ wylewanie mas wyrównuj¹cych lub klejenie za po-
moc¹ odpowiednich zapraw.

Zu¿ycie:

W zale¿noœci od chłonnoœci i chropowatoœci podło¿a zu¿ycie przy nakła-
daniu wałkiem wynosi: 250 – 500 g/m2 na jedn¹ warstwê.

Wa¿ne wskazówki:
÷

  Przy przechowywaniu w suchym miejscu oryginalne opakowania zacho-
wuj¹ trwałoœæ przez 12 miesiêcy. Produktu nie nale¿y składowaæ w zbyt 
niskiej temperaturze. Niskie temperatury mog¹ spowodowaæ gêstnienie 
i krystalizacjê ¿ywicy. 

÷

  Najlepsze warunki do obróbki to: temperatura 20 – 25°C. Niska tem-
peratura pogarsza konsystencjê, zwiêksza zu¿ycie oraz ma du¿y wpływ 
na przebieg procesu wi¹zania. Wysoka temperatura skraca czas otwarty 
oraz okres wi¹zania. Temperatura materiału oraz podło¿a musi wynosiæ 
min. 15 ° C.

÷

  Podło¿a betonowe musz¹ byæ starsze ni¿ 28 dni.

÷

  W przypadku bardzo porowatego podło¿a o du¿ej chłonnoœci nale¿y 
wkalkulowaæ poło¿enie drugiej warstwy preparatu.

÷

  W celu stworzenia membrany przeciwwilgociowej konieczne jest 
nało¿enie dwóch warstw ¿ywicy. Zu¿ycia wynosz¹ wówczas: 350 – 500 
g/m2 przy pierwszej i 250 – 350 g/m2 przy drugiej warstwie. Stworzona 
w ten sposób membrana nie zastêpuje izolacji przeciwwilgociowej.

÷

  Zaleca siê przestrzeganie nastêpuj¹cych norm i instrukcji dodatkowych: 
DIN 18365 „Układanie wykładzin podłogowych” / DIN 18 356 „Prace 
parkietowe” / DIN 18 352 „Układanie płytek ceramicznych”.

Ochrona pracy i œrodowiska:
GISCODE RE 1 – nie zawiera rozpuszczalników. Nie ulega zapłonowi. Skład-
nik A: zawiera ¿ywicê epoksydow¹ / oznaczenie: Xi „Dra¿ni¹cy”. Składnik B: 
zawiera utwardzacze aminowe / oznaczenie: C: „¿r¹cy”. W przypadku obu 
składników mo¿e dojœæ do podra¿nienia oczu, dróg oddechowych i skóry. 
Mo¿liwe wyst¹pienie podra¿nieñ wywołanych kontakt ze skór¹. Przy kon-
takcie ze skór¹ nale¿y natychmiast zmyæ dane miejsce za pomoc¹ wody 
i mydła. W przypadku dostania siê materiału do oczu nale¿y niezwłocznie 
wypłukaæ je wod¹ i udaæ siê do lekarza. Podczas stosowania zasadniczo 
zaleca siê wietrzenie pomieszczeñ i stosowanie kremów ochronnych do 
r¹k, rêkawiczek oraz okularów ochronnych. W stanie płynnym produkt jest 
szkodliwy dla otoczenia, dlatego nie wolno wylewaæ go do kanalizacji lub 
wód powierzchniowych. 

Usuwanie odpadów:
Nie wylewaæ do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opró¿nione 
opakowania metalowe mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie recy-
klingu. Opakowania z płynn¹ zawartoœci¹ jak równie¿ zebrane niezwi¹zane 
resztki produktu stanowi¹ odpad specjalny. Opakowania zawieraj¹ce 
zwi¹zane resztki produktu stanowi¹ odpad budowlany.
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