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Zastosowanie:

Niezawierający żywicy klej dyspersyjny do niezawodnego klejenia 
wykładzin tekstylnych wszelkiego rodzaju oraz linoleum. UZIN 
UZ 88 NEU w istotnym stopniu wpływa na stworzenie zdrowego 
klimatu mieszkalnego i spełnia najwyższe wymagania odnośnie 
jakości powietrza w pomieszczeniach. Pewnie i trwale zapobiega 
skurczowi spoiny i tworzeniu się szczelin nawet w przypadku 
“krytycznych” wykładzin tekstylnych.

Produkt nadaje się do:

÷  wszystkich wykładzin z włókniny igłowanej, a w szczególności 
do wykładzin z włókniny igłowanej o obniżonej stabilności 
wymiarów w mocno zmiennych warunkach klimatycznych.

÷  tkanych wykładzin tekstylnych wszelkiego rodzaju
÷  wykładzin z włókien naturalnych, takich jak sizal, kokos, juta, ze 

spodem pokrytym lateksem
÷  wykładzin tekstylnych przeznaczonych dla szpitali
÷  linoleum w rolkach o grubości wykładziny do 4 mm
÷  stosowania w warunkach dużego obciążenia w warunkach 

mieszkalnych, użytkowych oraz przemysłowych, np. w szpi- 
talach, intensywnie uczęszczanych centrach handlowych, 
halach przemysłowych itp.

÷  pod obciążenia krzesłami na rolkach wg normy DIN EN 12 529
÷  stosowania przy czyszczeniu szamponem na mokro oraz 

metodą natryskowo-ekstrakcyjną wg RAL 991 A2

Gwarantuje możliwie największe bezpieczeństwo w zakresie 
emisji oraz przyczynia się do stworzenia zdrowego klimatu 
mieszkalnego. Oznakowany znakiem „Niebieskiego anioła” przy-
znawanym niskoemisyjnym klejom do wykładzin podłogowych 
oraz innym materiałom do układania podłóg wg RAL-UZ 113.

Składniki: Dyspersje polistyrenowe i poliakrylanowe, substancje 
zagęszczające, zwilżające, przeciwpieniące i konserwujące, 
wypełniacze mineralne, woda. 

÷  neutralny zapach w trakcie i po klejeniu
÷  bardzo duża wytrzymałość na ścinane
÷  twarde żłobki kleju
÷  zmniejsza skurcz spoiny i zapobiega powstawaniu 

wybrzuszeń na stykach wykładziny
÷  mniejsze zużycie kleju nawet o 10 %
÷  GISCODE D 1/ nie zawiera rozpuszczalników
÷  EMICODE EC 1/bardzo niska emisyjność
÷  RAL UZ 113/ produkt ekologiczny bo o bardzo niskiej 

emisyjności
 

Dane techniczne:

Forma opakowania: wiadro z tworzywa 
sztucznego 

Zawartość opakowania: 14 kg 

Okres przechowywania: Do  12 miesięcy

Kolor: beżowy

Zużycie: ok. 200 - 530 g/m2

Temperatura podczas stosowania: min. 15°C na podłożu 

Czas wstępnego odparowania: 0 - 15 minut*

Czas otwarty: maks. 20 minut*

Możliwość obciążenia mechanicznego: po 24 godzinach*

Końcowa wytrzymałość: po 3 dniach*

Spawanie spoin: po 24 godzinach*

*W temperaturze 20 °C i przy względnej wilgotności powietrza 65%.
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Extrem scherfester Textil- und Linoklebstoff mit harter Klebstoffriefe 
zur Herstellung eines wohngesunden Raumklimas

Anwendungsbereiche:
Harzfreier Dispersionsklebstoff für die sichere Verklebung
von Textilbelägen aller Art und Linoleum. UZIN UZ 88 NEU
trägt wesentlich zur Schaffung eines gesunden Wohnraum-
klimas bei und erfüllt die höchsten Anforderungen in punkto
Raumluftqualität in Innenräumen. Vermeidet Nahtschrumpf
und Fugenbildung sicher und dauerhaft selbst bei „kriti-
schen” Textilbelägen. 

Geeignet für:

3 alle Nadelvliesbeläge, insbesondere jedoch für Nadel -
vlies beläge mit einer verminderten Dimensionsstabilität
bei stark wechselnden, klimatischen Bedingungen

3 gewebte Textilbeläge aller Art

3 Naturfaserbeläge aus Sisal, Kokos, Jute, je mit beschich-
teten, latexierten Rücken

3 Krankenhaus-Textilbeläge

3 Linoleum in Bahnen bis 4 mm

3 starke Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Indus-
triebereich, z.B. im Krankenhaus, hoch frequentierten
Einkaufszentren, Industriehallen, u.s.w.

3 die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529 

3 die Nass-Shamponier- und Sprühextraktions-Reinigung
nach RAL 991 A 2

Bestandteile: Polystyrol-Polyacrylat-Dispersionen,  Ver -
 dickungs-, Netz-, Entschäumungs- und Konservierungs -
mittel, mineralische Füllstoffe, Wasser.

3 Geruchsneutral während und nach der Verklebung

3 Sehr hohe Scherfestigkeit

3 Harte Klebstoffriefe

3 Minimiert Nahtschrumpf und verhindert Stippnähte

3 Bis zu 10 % weniger Klebstoffverbrauch

3 GISCODE D 1/Lösemittelfrei

3 EMICODE EC 1/Sehr emissionsarm

3 RAL UZ 113/Umweltfreundlich, weil sehr emissionsarm

Technische Daten:
Gebindeart: Kunststoff-Eimer

Liefergröße: 14 kg

Lagerfähigkeit: mind. 12 Monate

Farbe: beige

Verbrauch: ca. 200 – 530 g/m2

Verarbeitungstemperatur: mind. 15 °C am Boden

Ablüftezeit: 0 – 15 Minuten*

Einlegezeit: max. 20 Minuten*

Belastbar: nach 24 Stunden*

Endfestigkeit: nach 3 Tagen*

Nähte verschmelzen: nach 24 Stunden*

*Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte.
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Bietet größtmögliche Sicherheit vor Emissionen und trägt zur
Herstellung eines wohngesunden Raumklimas bei. 

Gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel” für emissionarme Boden-
belagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe nach RAL-UZ 113.
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UZIN UZ 88 NEU

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania 
preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru 
przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej 
podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne produktu. Aktualna wersja niniejszej karty technicznej produktu dostępna jest na naszej 
stronie internetowej www.uzin.pl. 

Szersze zastosowanie:
Produkt nadaje się do:

÷  wszystkich wykładzin z włókniny igłowanej, a w szczególności 
wykładzin z włókniny igłowanej opornych w układaniu, 
wykładzin z dużą zawartością poliamidu (PA), wykładzin  
z włókniny igłowanej z igłowaną krajanką barwną, wykładzin 
z włókniny igłowanej z nadrukami oraz wykładzin z włókniny 
igłowanej charakteryzujących się zwiększoną tendencją do 
kurczenia się

÷  tkanych wykładzin tekstylnych wszelkiego rodzaju, również  
z przesunięciami wzoru i raportu splotu

÷  wykładzin tekstylnych z segmentu wyrobów Health&Care 
dla placówek służby zdrowia i opiekuńczych (szpitale, domy 
spokojnej starości i opieki), np. marki Anker Clinic, itp., ale także 
do wszystkich innych intensywnie użytkowanych obiektów, 
takich jak sklepy / centra handlowe, hale przemysłowe, itp.

÷  klejenia wykładzin tekstylnych na podkładach wytłumiających 
i innych podkładach firmy UZIN

÷  klejenia wykładzin tekstylnych na przeszlifowanej na mat 
dwuskładnikowej, poliuretanowej masie szpachlowej UZIN KR 
410

Nadaje się do stosowania na:

÷  równych, chłonnych, szpachlowanych podłożach
÷  podłogach z wodnym ogrzewaniem podłogowym

Nadaje się również do następujących, elastycznych wykładzin 
podłogowych:

÷  linoleum w rolkach o grubości wykładziny do 4 mm
÷  wykładzin z PCV i CV w rolkach i płytkach
÷  wykładzin designerskich z PCV
÷  wykładzin kauczukowych w rolkach o grubości wykładziny do  

2 mm
÷  wykładzin kauczukowych w płytkach o grubości do 4 mm

Zalety produktu / właściwości:

Klej do wykładzin tekstylnych klasy Premium o wysokiej 
odporności na ścinanie w zdecydowanym stopniu przyczynia 
się do minimalizacji efektu tworzenia się szczelin w przypadku 
wrażliwych wykładzin, które w innym razie podatne są na duże 
zmiany wymiarów, np. w wyniku zmieniających się warunków 
klimatycznych. Wysoka stabilność i wytrzymałość na ścinanie 
żłobków kleju bardzo mocno przeciwdziała kurczeniu się 
krytycznych wykładzin. Dzięki temu można niemal wykluczyć 
zmiany wymiarów, kurczenie się spoin oraz wybrzuszanie się 
styków przyklejonych wykładzin podłogowych.

Niezawierający żywic klej dyspersyjny nawet podczas klejenia 
nie emituje żadnych przykrych zapachów. Dzięki korzystnym 
właściwościom w zakresie emisji produkt ten przekonuje  
w równym stopniu rzemieślników, zleceniodawców oraz 
użytkowników budynku. UZIN UZ 88 NEU, przy zachowaniu 
doskonałych właściwości technicznych, spełnia równocześnie 
najwyższe wymagania w zakresie BHP, jakości powietrza  
w pomieszczeniu oraz ochrony środowiska.

Najlepszy rezultat łączny uzyskuje się w szczególności przy 
zastosowaniu wykładzin charakteryzujących się doskonałymi 
właściwościami w zakresie emisyjności. Wpływ ma również 
właściwe przygotowanie podłoża, przede wszystkim w przypadku 
naprawy starych podłoży. Stare, niezidentyfikowane warstwy 
klejów należy w miarę możliwości pokryć gruntem izolującym,  
a następnie nanieść warstwę samopoziomującej masy 
szpachlowej.

Przykład zastosowania:

Układanie wysokiej jakości wykładziny tkanej przy zastosowaniu 
kleju UZIN UZ 88 NEU oraz napinacza dwugłowego. Idealny 
moment do zastosowania napinacza to ok. 45 minut po naniesieniu 
kleju.

UZIN UZ 88 NEU nadaje się pod największe obciążenia i jest 
ekstremalnie odporny na zmiany klimatyczne w pomieszczeniu.

 

Erweiterte Anwendungsbereiche:
Geeignet für:

3 alle Nadelvliesbeläge, insbesondere für störrische Nadel-
vliesbeläge, für Beläge mit hohem Polyamid-(PA) Anteil,
für Nadelvliesbeläge mit genadelten Farbchips, für
bedruckte Nadelvliesbeläge sowie für Nadelvliesbeläge,
die von sich aus eine erhöhte Schrumpfneigung haben

3 gewebte Textilbeläge aller Art, auch mit Muster- und
Rapportverzug

3 textile Beläge im Health Care Segment (Krankenhäuser,
Alten- und Pflegeheime), z.B. Anker Clinic, etc., aber
auch in anderen, stark frequentierten Bereichen wie
Shops /Einkaufszentren, Industriehallen, u.s.w.

3 die Textilbelagsverklebung auf UZIN Dämm- und 
Ver legeunterlagen

3 die Textilbelagsverklebung auf der matt geschliffenen 
2-K PUR-Spachtelmasse UZIN KR 410

Geeignet auf:

3 ebenen, saugfähigen, gespachtelten Untergründen

3 Warmwasser-Fußbodenheizung

Auch geeignet für folgende, elastische Belagsarten:

3 Linoleum in Bahnen bis 4 mm

3 PVC- und CV-Beläge in Bahnen und Platten

3 PVC-Designbeläge

3 Kautschukbeläge in Bahnen bis 2 mm 

3 Kautschukbeläge in Platten bis 4 mm

Produktvorteile /Eigenschaften:
Der hoch scherfeste Premium-Textilbelagsklebstoff trägt
entscheidend zur sicheren Minimierung von Fugenbildung
bei empfindlichen Belägen bei, welche ansonsten starken
Maßänderungen, z.B. durch wechselnde, klimatische Be -
dingungen, unterworfen sind. Die hohe Stabilität und
extreme Scherfestigkeit der Klebstoffriefe wirkt dem
Schrumpf kritischer Beläge sehr stark entgegen. Hierdurch
können Maßänderungen, Nahtschrumpf und Nahtauf -
stippungen bei verklebten Bodenbelägen nahezu ausge-
schlossen werden.

Der harzfreie Dispersionsklebstoff ist bereits während der
Verklebung absolut frei von störendem Neugeruch. Mit sei-
nem besonders günstigen Emissionsverhalten überzeugt
dieses Produkt Handwerker, Auftraggeber und Nutzer der
Gebäude gleichermaßen. UZIN UZ 88 NEU erfüllt bei aus-
gezeichneter technischer Funktionalität gleichzeitig die
höchsten Anforderungen hinsichtlich Arbeitsschutz, Raum-
luftqualität und Umweltverträglichkeit. 

Das beste Gesamtergebnis wird insbesondere mit Boden-
belägen erzielt, die ein hervorragendes Emissionsverhalten
aufweisen. Mit entscheidend ist darüber hinaus die richtige
Untergrundvorbereitung, vor allem bei Sanierungsarbeiten.
Hierzu sollen alte, nicht zuordenbare Klebstoffschichten
möglichst mit einer sperrenden Grundierung überarbeitet
und mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse über-
spachtelt werden. 

Anwendungsbeispiel: 

UZIN UZ 88 NEU

Hier die Verlegung einer hochwertigen Webware mit 
UZIN UZ 88 NEU und unter der Verwendung eines Doppel-
kopfspanners. Der ideale „Spannzeitpunkt liegt bei ca. 
45 min. nach dem Klebstoffauftrag.

UZIN UZ 88 NEU ist hochbelastbar und extrem wider-
standsfähig gegenüber raumklimatischen Veränderungen.
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UZIN UZ 88 NEU

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, równe, bez spękań, suche, czyste 
i wolne od substancji mogących zmniejszać przyczepność. 
Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy  
i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia odchyleń należy 
zgłosić zastrzeżenia. Powierzchnię należy dokładnie odkurzyć, 
zagruntować i wyszpachlować. W zależności od rodzaju podłoża, 
wykładziny wierzchniej oraz obciążenia należy zastosować 
właściwe środki gruntujące oraz masy szpachlowe z oferty 
produktów UZIN.

Na podłoża niechłonne lub wrażliwe na wilgoć należy nanieść 
odpowiednio grubą warstwę masy szpachlowej, np.: nowe 
jastrychy z asfaltu lanego 2 mm, nowe jastrychy anhydrytowe 
1-2 mm, stare podłoża co najmniej 2 mm. Zagruntowane podłoże  
oraz naniesioną masę szpachlową pozostawić do wyschnięcia. 
Należy stosować się do uwag zamieszczonych w kartach 
technicznych produktów zastosowanych wspólnie z niniejszym 
produktem oraz uwag producenta wykładziny.

Sposób stosowania:
1. Klej należy równomiernie nanieść na podłoże za pomocą właściwej 

szpachelki ząbkowej (patrz w punkcie “Zużycie”) i odpowiednio 
do naniesionej ilości, warunków klimatycznych w pomieszcze- 
niu, chłonności podłoża i rodzaju wykładziny pozostawić do 
wstępnego odparowania. Należy nanosić tylko tyle kleju, ile 
można pokryć wykładziną podczas czasu otwartego przy zagwa- 
rantowaniu dobrego zwilżenia spodu wykładziny. Po upływie 
krótkiego czasu wstępnego odparowania wykładzinę układać  
w technologii klejenia na mokro, należy przy tym zgnieść żłobki 
kleju.

2. Ułożyć wykładzinę, dobrze docisnąć 1 x na całej powierzchni 
poprzez walcowanie. Końce, wzgl. nieprzylegające do podłoża 
brzegi wykładziny, należy przed położeniem odgiąć w przeciw- 
nym kierunku w celu ich odprężenia się. Miejsca ekstremalnych 
deformacji wykładziny należy obciążyć. Powierzchnię pozostawić 
na 30 minut, a następnie jeszcze raz docisnąć wałkiem, albo 
metodą intensywnego rozcierania szczególnie przy brzegach, na 
końcach lub w miejscach wybrzuszeń wykładziny. Uważać, żeby 
pod wykładzinę nie dostało się powietrze.

3. Zanieczyszczenia klejem usuwać na świeżo za pomocą ciepłej 
wody, kawałka wykładziny i odplamiacza RZ 491 Odplamiacz.

Zużycie:

Rodzaj wykładziny/ spód wykła-
dziny

Ząbki 
wg TKB

Zużycie*

Wykładziny dywanowe z drugim 
syntetycznym spodem, Kugelgarn® 
(wykładzina z przędzy kulkowej), 
drobnowłóknista włóknina igłowa-
na, wykładzina tkana ze spodem o 
drobnej strukturze, linoleum

B1 350 - 400 g/m2

Grubowłóknista włóknina igłowa-
na, wykładzina tkana ze spodem o 
wydatnej strukturze

B2 450 - 530 g/m2

Wykładziny z kauczuku, PCV, wy-
kładziny designerskie z PCV

A2 250 - 320 g/m2

Wykładziny CV A1 200 - 250 g/m2

* W temperaturze 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65% na podłożach 
szpachlowanych produktem UZIN NC 170 LevelStar i pojemnikach z klejem  
o wyrównanej temperaturze.

Wskazówki praktyczne: 

Metoda pomiaru wg DIN EN 1372-1, podłoże: zbrojona włóknami płyta cementowa, 
ząbki: TKB B 2, czas wstępnego odparowania: 10 min, wykładzina: dwuwarstwowa 
wykładzina z włókniny igłowanej, klimat: 23 oC i względna wilgotność powietrza 

50%.

Klej do wykładzin tekstylnych Premium szybko osiąga dobrą 
przyczepność początkową już podczas fazy wiązania mimo tego, 
że UZIN UZ 88 NEU nie tworzy struktury włókien. Wymagania 
normy DIN EN 14 259 dotyczące wytrzymałości na oddzieranie 
po 28 dniach (> 5 N/cm) spełnione zostają już po upływie ok.  
1 godziny.

Metoda pomiaru wg DIN EN 1373, podłoże: zbrojona włóknami płyta cementowa, 
ząbki: TKB B 2, czas wstępnego odparowania: 10 min, wykładzina: dwuwarstwowa 
wykładzina z włókniny igłowanej, klimat: 23 oC i względna wilgotność powietrza 
50%.

Wytrzymałość na ścinanie kleju UZIN UZ 88 NEU jest niemal 
dwukrotnie większa niż w przypadku dostępnych na rynku 
zwykłych klejów do wykładzin tekstylnych. Z powyższego 
jednoznacznie wynika, że klej do wykładzin tekstylnych Premium 
zapewnia maksymalną, możliwą ochronę przed zmianami 
wymiarów tekstylnych wykładzin podłogowych o “niestabilnych 
wymiarach”.
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Praxishinweis:

UZIN UZ 88 NEU

Untergrundvorbereitung:
Der Untergrund muss fest, eben, trocken, rissefrei, sauber
und frei von Stoffen sein, die die Haftung beeinträchtigen.
Untergrund entsprechend mitgeltender Normen und
Merkblätter prüfen und bei Mängeln Bedenken anmelden.
Oberfläche gründlich absaugen, grundieren und spachteln. 
Je nach Untergrund, Oberbelag und Beanspruchung 
geeignete Grundierungen und Spachtelmassen der UZIN
Produkt übersicht entnehmen.

Nicht saugfähige oder feuchtigkeitsempfindliche Unter-
gründe wie z.B. neue Gussasphaltestriche 2 mm, neue 
Calciumsulfatestriche 1 – 2 mm und Alt-Untergründe min-
destens 2 mm dick spachteln. Grundierung und Spachtel-
masse immer gut durchtrocknen lassen. Produktdaten -
blätter der mitverwendeten Produkte sowie Bodenbeläge
beachten.

Verarbeitung:
1. Klebstoff mit geeigneter Zahnspachtel (siehe „Ver-

brauchsdaten”) gleichmäßig auf den Untergrund auf tra -
gen und angepasst an Auftragsmenge, Raumklima, Unter-
 grundsaugfähigkeit und Belagsart kurz ablüften lassen.
Nur soviel Klebstoff auftragen, wie innerhalb der  offenen
Zeit mit guter Benetzung der Belagsrückseite belegt wer -
den kann. Den Belag mit kurzer Ablüftezeit „nass” einle-
gen, die Klebstoffriefe muss verdrückt werden.

2. Belag einlegen, vollflächig 1 x anwalzen und Kopfenden
bzw. nicht plan liegende Belagsränder vor dem Einlegen
zur Entspannung gegen walken, um Belagsspannungen
auszugleichen. Extreme Belagsverformungen beschwe-
ren. Die Fläche 30 Minuten ruhen lassen und dann
erneut anwalzen bzw. im Randbereich, bei Hängebuch-
ten, Kopfenden und Nähten intensiv anreiben. Keine Luft
unter dem Belag einschließen.

3. Klebstoffverunreinigungen in frischem Zustand mit ent-
spanntem, warmem Wasser, einem Belagsstück und
dem RZ Fleckenhammer entfernen.

Verbrauchsdaten:

Belagsart /Belagsrücken Zahnung Verbrauch*
nach TKB

Teppichboden mit synthe-
tischem Zweitrücken, Kugel- 
garn®, feinfasriger Nadelvlies, B1 350 – 400 g/m2

Webware mit feiner Rücken-
struktur, Linoleum

Grobfasriger Nadelvlies, Web-
ware mit grober Rückenstruktur

B2 450 – 530 g/m2

Kautschuk-, PVC-, oder PVC-
Designbeläge

A2 250 – 320 g/m2

CV-Beläge A1 200 – 250 g/m2

*Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte, auf mit UZIN NC 170 LevelStar gespachtelten
Untergründen und temperierten Klebstoffgebinden.

Schälfestigkeitsentwicklung verschiedener Klebstofftypen
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UZIN UZ 88 NEU Handelsüblicher, harzhaltiger Textilbelagsklebstoff

2 81 3 4 5 6 7 1 7

Normanforderung DIN EN 14 259 nach 28 Tagen

Messmethode nach DIN EN 1372, Untergrund: Faserverstärkte Zementplatte, 
Zahnung: TKB B 2, Ablüftezeit: 10 min., Belag: Zweischichtiger Nadelvliesbelag, 
Klima: 23 °C und 50 % relative Luftfeuchte.

Der Premium-Textilbelagsklebstoff entwickelt während 
der Abbindephase bereits schnell eine gute Anfangskraft,
ob wohl UZIN UZ 88 NEU keinerlei Fadenbild besitzt. 
Die Normanforderungen der DIN EN 14 259 bezüglich
Schälfestigkeit nach 28 Tagen (> 5 N/cm) wird bereits nach
ca. 1 Std. erreicht. 

Scherfestigkeitsentwicklung verschiedener Klebstofftypen
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Messmethode nach DIN EN 1373, Untergrund: Faserverstärkte Zementplatte, 
Zahnung: TKB B 2, Ablüftezeit: 10 min., Belag: Zweischichtiger Nadelvliesbelag, 
Klima: 23 °C und 50 % relative Luftfeuchte.

UZIN UZ 88 NEU erreicht Scherfestigkeitswerte, welche 
in etwa doppelt so hoch sind, wie bei sonst üblichen, 
sich am Markt befindlichen Textilbelagsklebstoffen. Hierbei 
wird deutlich, dass der Premium-Textilbelagsklebstoff 
den größtmöglichen Schutz vor Maßänderungen bei „nicht
maß  stabilen”, textilen Bodenbelägen bietet.

Charakterystyka wytrzymałości na oddzieranie różnych typów klejów
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Wymagania normy DIN EN 14 259 po 28 dniach
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Verbrauchsdaten:
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Messmethode nach DIN EN 1372, Untergrund: Faserverstärkte Zementplatte, 
Zahnung: TKB B 2, Ablüftezeit: 10 min., Belag: Zweischichtiger Nadelvliesbelag, 
Klima: 23 °C und 50 % relative Luftfeuchte.
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Messmethode nach DIN EN 1373, Untergrund: Faserverstärkte Zementplatte, 
Zahnung: TKB B 2, Ablüftezeit: 10 min., Belag: Zweischichtiger Nadelvliesbelag, 
Klima: 23 °C und 50 % relative Luftfeuchte.

UZIN UZ 88 NEU erreicht Scherfestigkeitswerte, welche 
in etwa doppelt so hoch sind, wie bei sonst üblichen, 
sich am Markt befindlichen Textilbelagsklebstoffen. Hierbei 
wird deutlich, dass der Premium-Textilbelagsklebstoff 
den größtmöglichen Schutz vor Maßänderungen bei „nicht
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Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania 
preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru 
przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej 
podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne produktu. Aktualna wersja niniejszej karty technicznej produktu dostępna jest na naszej 
stronie internetowej www.uzin.pl. 

Ważne wskazówki:

÷  Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowywany 
w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu do 12 miesięcy. 
Chronić przed mrozem. Rozpoczęte opakowania należy 
szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość. Przed 
użyciem poczekać aż temperatura kleju osiągnie temperaturę 
pokojową.

÷  Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 18 - 25 oC, tempe- 
ratura podłoża powyżej 15 oC i wilgotność względna powietrza 
poniżej 65%. Niższe temperatury i wysoka wilgotność 
powietrza wydłużają, natomiast wyższe temperatury i niska 
wilgotność powietrza skracają czas otwarty, czas wiązania  
i schnięcia.

÷  Wilgotne podłoża mogą powodować emisje wtórne oraz 
emisje zapachów. Dlatego produkt należy stosować na dobrze 
wyschniętych podłożach i również w wypadku podłoży 
szpachlowanych należy zadbać o dobre wysuszenie masy 
szpachlowej.

÷  Bezpośrednie klejenie na starych pozostałościach klejów 
może prowadzić do wzajemnych oddziaływań, a tym samym 
do powstawania nieprzyjemnych zapachów. Dlatego też 
najlepiej jest usunąć stare warstwy. W każdym wypadku na 
stare pozostałości klejów należy nanieść grunt izolujący,  
a następnie na całej powierzchni wystarczająco grubą warstwę 
samopoziomującej masy szpachlowej (z reguły 2 mm).

÷  Wykładziny przed ich przyklejeniem muszą się dostatecznie 
rozprostować, zaaklimatyzować oraz dostosować do warunków 
klimatycznych zwykle panujących w miejscu ich późniejszego 
użytkowania.

÷  Silne odkształcenia końców rolek, fałdy, załamania, zgniecenia, 
mocno stojące krawędzie lub wybrzuszenia wykładziny należy 
obciążyć podczas klejenia.

÷  Do układania płytek z linoleum oraz generalnie w obszarach, 
w których występują duże obciążenia, np. w halach 
przemysłowych, w których poruszają się podnośne wózki 
widłowe lub wózki niskiego podnoszenia, należy stosować 
odpowiedni, dwuskładnikowy, klej dyspersyjny / cementowy 
firmy UZIN.

BHP i ochrona środowiska:
GISCODE D1– nie zawiera rozpuszczalników wg TRGS 610. Zaleca 
się stosowanie kremu ochronnego do rąk. Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. Podczas stosowania/ schnięcia zapewnić 
gruntowne wietrzenie! Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie 
palić. W przypadku zanieczyszczenia oczu lub skóry natychmiast przemyć 
je dużą ilością wody. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników wodnych  
ani gruntu. Narzędzia myć wodą z mydłem bezpośrednio po użyciu.

Podstawowym warunkiem zachowania jak najlepszej jakości powietrza 
w pomieszczeniu po wykonaniu prac podłogowych jest przestrzeganie 
określonych normą warunków pracy podczas układania, suche podłoże 
oraz właściwy dobór środków gruntujących i mas szpachlowych. Produkt 
zawiera izotiazolinony. 

Usuwanie odpadów:
Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do 
ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, zbiorników 
wodnych ani gruntu. Dokładnie opróżnione, wydrapane i niekapiące 
opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione 
w procesie recyklingu [Iterseroh]. Opakowania z płynną pozostałością 
preparatu oraz zgromadzone płynne resztki produktu są odpadem 
specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, 
są odpadem budowlanym/domowym. 


