
Dane o produkcie
Preparat antypoœlizgowy

UZIN U 1000
Dyspersyjny preparat antypoœlizgowy do układania płytek dywanowych

Zastosowanie:

Specjalny preparat dyspersyjny do antypoœlizgowego grun-
towania podło¿a przed układaniem odpowiednich do tego 
celu płytek dywanowych (płytki typu SL). Tylko wewn¹trz 
pomieszczeñ. 

Słu¿y jako warstwa antypoœlizgowa do:

÷

 Układania płytek dywanowych na podłogach podniesio-
nych

÷

 Do układania płytek dywanowych ze spodem bitumicz-
nym, z PCV/CV lub poliuretanowym

÷

 Do w/w płytek w wersji antystatycznej

Preparat nadaje siê do stosowania na wszystkich równych 
i gładkich, słabo lub w ogóle nie nasi¹kliwych podło¿ach, 
np. jastrychach, betonie, metalach, sklejce, istniej¹cych wy-
kładzinach u¿ytkowych, np. PCV-/CV, linoleum itp. Podło¿a 
nierówne lub o du¿ej nasi¹kliwoœci nale¿y zagruntowaæ 
i ewentualnie przeszpachlowaæ.
W poł¹czeniu z antystatycznymi płytkami całkowita opor-
noœæ elektryczna systemu wynosi 6 – 8 x 108 Ω. Dalsze 
informacje na temat mo¿liwoœci uzyskania dodatkowych 
parametrów przewodnoœci wskroœnej i wartoœci upływnoœci 
– patrz punkt „Wa¿ne wskazówki”.
Nadaje siê w przypadku stosowania na wodnym ogrzewaniu 
podłogowym, obci¹¿ania przez fotele biurowe na kółkach 
oraz do czyszczenia zarówno na mokro jak równie¿ metod¹ 
ekstrakcyjn¹.

Zalety produktu / W³aœciwoœci:

Gotowy do u¿ycia dyspersyjny preparat na bazie wody, 
o płynnej konsystencji, przeznaczony do nakładania wałkiem. 
Po wyschniêciu tworzy przezroczyst¹, gumowat¹ warstwê 
o dobrej przyczepnoœci, na której luŸno uło¿one odpowied-
nie płytki dywanowe (SL) nie przesuwaj¹ siê po podłodze.

Substancje wi¹¿¹ce: modyfikowane kopolimery poliakryla-
nowe.

÷

 Niskie zu¿ycie
÷

 Krótki czas schniêcia
÷

 Stosowany przede wszystkim do mocowania płytek na 
podłogach podniesionych

÷

 Zapobiega przesuwaniu siê (wêdrowaniu) płytek
÷

 Zapobiega tworzeniu siê pustych przestrzeni i powsta-
waniu œladów wzdłu¿ traktów komunikacyjnych

÷

 Mo¿liwoœæ prostej wymiany pojedynczych płytek
÷

 Właœciwoœci antystatyczne
÷

 Mo¿liwoœæ uzyskania cech pr¹doprzewodz¹cych
÷

 GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników
÷

 EMICODE EC 1 / Bardzo niska emisyjnoœæ

Dane techniczne:

Forma opakowania: kanister z tworzywa sztucznego

Wielkoœæ: 10 kg

Przechowywanie: 12 miesiêcy

Kolor: jasnoniebieski

Ciê¿ar właœciwy: 1,04 kg/l

Temperatura obróbki: min 15 0C na podło¿u

Zu¿ycie: 50 – 100 g/m2

Czas schniêcia: 30 – 60 minut*

* 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 U 1000

Przygotowanie pod³o¿a:
Podło¿e musi byæ mocne i stabilne, bez spêkañ, suche, czyste i wol-
ne od substancji mog¹cych zmniejszaæ przyczepnoœæ. Powierzchnia 
powinna byæ mo¿liwie gładka i wykazywaæ niewielk¹ chłonnoœæ.
Wylewane jastrychy anhydrytowe nale¿y przeszlifowaæ i odkurzyæ. 
Czynnoœæ tê powinna wykonaæ firma układaj¹ca jastrych w ramach 
obróbki powykonawczej lub firma układaj¹ca podłogê traktuj¹c to 
jako usługê dodatkow¹.
Podło¿e nale¿y sprawdziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce normy i od-
powiednie instrukcje. W razie stwierdzenia odchyleñ nale¿y zgłosiæ 
zastrze¿enia.
Istniej¹ce, stare wykładziny u¿ytkowe, np. linoleum, PCV/CV itp., 
nale¿y oczyœciæ z powłok pielêgnuj¹co-konserwuj¹cych za pomoc¹ 
odpowiedniego preparatu do gruntownego czyszczenia.

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

Jastrych cementowy:
(G) UZIN-PE 360 /(S) UZIN-NC 150 Ökoline® , UZIN-NC 150 Öko-
line® lub UZIN-NC 170

Jastrych anhydrytowy:
(G) UZIN-PE 360 / (S) UZIN-NC 110 lub UZIN-NC 170

Jastrych z asfaltu lanego:
(G) UZIN-PE 260 ( je¿eli jest on nieopiaskowany) /
(S) UZIN-NC 170 wzbogacona preparatem UZIN-PE 520

Podło¿a drewniane:
(G) UZIN-PE 630 / (S) UZIN-NC 175 (minimalna gruboœæ 3 mm)

Stare podło¿a z resztkami starego kleju:
(G) UZIN-PE 260 lub UZIN-PE 460 (posypany piaskiem) /
(S) UZIN-NC 150 Ökoline®, UZIN-NC 170, UZIN-NC 172 lub 
UZIN-NC 182

Podło¿a niechłonne lub wra¿liwe na działanie wilgoci jak np ja-
strychy asfaltowe, jastrychy anhydrytowe, jastrychy magnezjowe, 
płyty wiórowe czy stare podło¿a nale¿y szpachlowaæ na gruboœæ 
co najmniej 2 mm.
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. Przed u¿yciem odczekaæ, a¿ materiał osi¹gnie temperaturê po-

kojow¹, a nastêpnie dobrze wstrz¹sn¹æ opakowaniem. Zawar-
toœæ nale¿y przelaæ do czystego wiadra. Za pomoc¹ odpowied-
niego wałka (drobnoporowaty wałek z g¹bki) równomiernie 
nakładaæ preparat gruntuj¹cy na podło¿e. Unikaæ tworzenia 
siê kału¿! Nie dopuszczaæ do wlewania siê preparatu w zł¹cza 
miêdzy poszczególnymi płytami podłogi podniesionej z uwagi 
na istniej¹ce niebezpieczeñstwo ich sklejenia. W razie potrzeby 
zabezpieczyæ wczeœniej taœm¹ zł¹cza płyt lub zachowaæ odstêp 
przy nakładaniu preparatu.

2. W zale¿noœci od rodzaju podło¿a i panuj¹cych warunków 
klimatycznych w pomieszczeniu nale¿y odczekaæ do mo-
mentu, a¿ nało¿ona warstwa bêdzie całkowicie przezroczysta. 
Zbyt grube nało¿enie preparatu lub niewystarczaj¹ce jego 
wyschniêcie mo¿e prowadziæ do niekorzystnego przyklejania 
płytek dywanowych.

Wa¿ne wskazówki:

÷

 Przy przechowywaniu w umiarkowanie chłodnym miejscu 
opakowania oryginalne zachowuj¹ trwałoœæ przez 12 miesiêcy. 
Chroniæ przed mrozem! Napoczête opakowania szczelnie 
zamkn¹æ, a ich zawartoœæ szybko zu¿yæ.

÷

 Najlepsze warunki do obróbki to: temperatura 18 - 25°C, tem-
peratura podło¿a ponad 15°C i wilgotnoœæ wzglêdna powietrza 
poni¿ej 75%. Niskie temperatury i wysoka wilgotnoœæ powie-
trza przedłu¿aj¹, a wysokie temperatury i niska wilgotnoœæ 
powietrza skracaj¹ czas otwarty oraz czas wi¹zania i schniêcia.

÷

 Podło¿a chłonne lub szpachlowane chłonnymi masami ab-
sorbuj¹ („wchłaniaj¹”) płynn¹ dyspersjê i osłabiaj¹ przez to 
efekt antypoœlizgowoœci. Dlatego chłonne podło¿a powinno siê 
przed poło¿eniem preparatu antypoœlizgowego zagruntowaæ 
odpowiednim œrodkiem z palety produktów firmy UZIN 
i pozostawiæ do wyschniêcia. 

÷

 Preparat UZIN-U 1000 charakteryzuje siê bardzo dobr¹ 
przyczepnoœci¹ do podło¿a. Starych wykładzin u¿ytkowych, 
na których zastosowano œrodek antypoœlizgowy nie mo¿na ju¿ 
doprowadziæ do pierwotnego stanu.

÷

 Płyty podłogi podniesionej musz¹ byæ stabilne, a podczas 
chodzenia nie powinno byæ słychaæ skrzypienia konstrukcji. 
Nie dopuszczaæ do wlewania siê preparatu w zł¹cza miêdzy 
poszczególnymi płytami podłogi podniesionej z uwagi na 
istniej¹ce niebezpieczeñstwo ich sklejenia. W razie potrzeby 
zł¹cza płyt wczeœniej zabezpieczyæ taœm¹ lub zachowaæ odstêp 
przy nakładaniu preparatu. 

Atesty i certyfikaty:
Wyrób posiada œwiadectwo higieniczne Pañstwowego Zakładu 
Higieny: B-645/95.

Ochrona pracy i œrodowiska:
GISCODE D 1 – produkt nie zawiera rozpuszczalników. Niepalny. Podczas 
pracy zasadniczo zaleca siê stosowanie kremów ochronnych do r¹k i wie-
trzenie pomieszczeñ.

EMICODE EC 1 „bardzo niska emisyjnoœæ” – produkt sprawdzony i zakwa-
lifikowany w oparciu o odpowiednie wytyczne GEV. Według aktualnie 
obowi¹zuj¹cego stanu wiedzy nie wykazuje ¿adnej istotnej emisji for-
maldehydu, czy innych organicznych substancji lotnych. W stwardniałym, 
zaschniêtym stanie nie budzi zastrze¿eñ pod wzglêdem fizjologicznym 
i ekologicznym.

Podstawowym warunkiem zachowania jak najlepszej jakoœci powietrza 
w pomieszczeniu po wykonaniu prac podłogowych jest przestrzeganie 
okreœlonych norm¹ warunków pracy, suche podło¿a, œrodki gruntuj¹ce 
i masy szpachlowe.

Usuwanie odpadów:
Resztki produktów nale¿y w miarê mo¿liwoœci zebraæ i zu¿yæ. Nie wylewaæ 
do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opró¿nione puste opako-
wania z tworzywa sztucznego mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie 
recyklingu / Opakowania z płynn¹ zawartoœci¹ stanowi¹ odpad specjalny 
/ opakowania zawieraj¹ce zwi¹zane resztki produktu stanowi¹ odpad bu-
dowlany / Zebrane, płynne resztki produktu stanowi¹ odpad specjalny.
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