
Yleisliima kaikille tekstiilipäällysteille

Käyttö:

Hyvän tartunnan omaava, vähäpäästöinen dispersioliima
jossa loistava loppulujuus. Soveltuu useimmille tekstiili-
päällysteille, mukaanlukien jäykät ja vaikeasti asennettavat
matot, sisäkäyttöön.

Soveltuu:

3 Tekstiilipäällysteet useimmilla taustamateriaaleilla, poly-
esteri, polypropyleeni, kuitukangas yms

3 Kudotuille, kutustumattomille huopapäällysteille, lateksi-
tai villahuopataustaisille luonnonkuitupäällysteille, myös
jäykille materiaaleille

3 Huopataustaisille PVC ja pehmustetuille vinyylipäällys-
teille

3 Imukykyisille alustoille

3 UZIN asennus ja eristysmateriaaleille

3 Kotitalouden, julkisiin ja teollisuuden kohteisiin esim.
hotellit ja laivat

3 Soveltuu käytettäväksi vesikiertoisen lattialämmityksen
kanssa

3 Kalustepyörienkesto, DIN EN 12 529

3 Kestää yleisimmät lattianpesuaineet

Edut:
Erinomainen dispersioliima keikenlaisiin tekstiilipäällystelii-
mauksiin. Märkäliimauksessa yhdistyvät hyvä tartunta,
säiemuodostus, ja lopputartunta. EC 1 PLUS takaa työtur-
vallisuuden, puhtaan sisäilman ja ympäristöystävällisyyden.

Koostumus: Modifioituja polyakrylaattipolymeerejä, kasvi-
pohjaisia hartseja, vaahdonestoaineita, jäykentimiä ja muita
lisäaineita, mineraalisia täyteaineita, vettä.

3 Lähes kaikille tekstiilipäällysteille

3 Helppo levitettävyys

3 Hyvä tartunta

3 Hyvä säiemuodostus

3 Hyvä alku- ja loppulujuus

3 Liuotteeton

3 EMICODE EC 1 PLUS/Erittäin vähäpäästöinen

Tekniset tiedot:
Pakkaus: muoviastia

Pakkauskoko: 14 kg

Säilyvyys: vähintään 12 kk

Väri: beige-valkoinen

Menekki: 300 – 550 g/m2

Työstölämpötila: min. 15 °C lattian tasolla

Avoin aika: 5 – 15 minuuttia*

Työstöaika: noin 20 minuuttia*

Kävelyn kestävä: 24 tuntia*

Lopullinen lujuus: 3 vrk.*

*20 °C lämpötilassa ja ilman kosteus 65%.
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Tärkeitä vinkkejä:

3 Tuote säilyy vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pak-
kauksessa oikein säilytettynä. Suojattava jäätymiseltä. Sulje
avattu astia tiiviisti ja käytä sisältö mahdollisimman pian.

3 Optimaalinen työstölämpö on +18 – 25 °C, lattian lämpötila
yli +15 °C ja suhteellinen kosteus alle 65%. Alhainen lämpötila
ja korkea kosteus pidentävät ja korkea lämpötila ja alhainen
kosteus nopeuttavat reaktiota, työstö- sekä kuivumisaikaa.

3 Kostea alusta saattaa aiheuttaa tuoksuja ja vapauttaa päästöjä
sisäilmaan. Siksi on tärkeää, että tasoitekerros on kuiva ennen
pinnoitusta.

3 UZIN UZ 57 on saanut ruorimerkin osoituksena siitä, että on
otettu huomioon kansainväliset vaatimukset MED (Marine
equipment directive) Max. 400 g/m2

3 UZIN UZ 57 voidaan käyttää myös seinäpinnoitteen kiinni-
tykseen. Käytä tällöin lampaanvillatelaa ja levitä liima oikealla
liimakammalla ja anna sen kuivua osittain. Asenna seinäpääl-
lyste ja paina se kiinni voimakkaasti korkkilastalla. Haastavissa
kohteissa voit käyttää myös UZIN WK 222 liuotteetonta kon-
taktiliimaa.

Käyttöturvallisuus:
Liuotteeton. Ei syttyvää. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta työn aikana.

EMICODE EC 1 PLUS – Erittäin vähäpäästöinen, ei aiheuta sisäilmaan formadehyli tai
VOC päästöjä. Aine on kovetuttuaan tuoksuton ja vaaraton. Parhaat edellytykset
hyvälle sisäilman laadulle saadaan käyttämällä oikeita työmenetelmiä ja olosuhteita
sekä noudattamalla tuotteiden kuivumisajoista annettuja ohjeita.

Jätteidenkäsittely:
Mikäli mahdollista, kerää tuotejäämät käyttöön. Tuotetta ei saa päästää viemäriin,
vesistöön tai maaperään. Huolellisesti tyhjennetyt astiat ovat kierrätysmateriaalia.
Tuotejäämät annetaan kuivia, jonka jälkeen ne voidaan hävittää normaalina raken-
nusjätteenä.

UZIN UZ 57

Alustan kunnostus:

Alustan tulee olla ehjä, tasainen, kuiva, halkeilematon, puhdas
ja vapaa aineista, jotka saattavat heikentää tartuntaa.

On syytä tehdä koeliimaus, jos alustan kunto aiheuttaa
epävarmuutta. Imuroi alusta huolellisesti, pohjusta ja tasoita
alusta.

Valitse kohteen alustaan sopiva UZIN pohjuste ja tasoite.

Anna pohjustimen ja tasoitteen kuivua kokonaan. Hio pinta
tarvittaessa ja puhdista se, poista mahdolliset epäpuhtaudet
ennen levitystä imemättömälle alustalle.

Huomioi tekniset tiedoitteet.

Levitys:

1. Levitä liimaa tasainen kerros oikealla liimakammalla
alustalle (katso menekkitaulukko). Anna kuivua osittain,
riippuen suunnitellusta liimaustavasta, liiman määrästä,
ilmankosteudesta, alustan imevyydestä sekä mattotyy-
pistä. Levitä liimaa vain sen verran, kun pystyt työstöa-
jan puitteissa päällystämään.

2. Asenna päällyste ja hierrä tai jyrää päällyste alustaan.
Annan pinnoitteen asettua 20 – 30 minuuttia ja toista
hierto tai jyräys.

3. Poista liimajäämät tuoreeltaan lämpimällä vedellä.

Menekkitaulukko:
Pinnoitteen tausta Liimakampa Menekki*

Sileä, kevyt kuviointi A2 300 – 350 g/m2

Kuvioitu B1 350 – 450 g/m2

Karkea B2 500 – 550 g/m2

*20 °C/68 °F ja 65%:n suhteellisessa kosteudessa tasoitetulla alustalla liiman ollessa
saman lämpöistä.

Vaikka oheiset ohjeet on laadittu noudattaen suurinta mahdollista huolellisuutta, kaikki suositukset ja ehdotukset tuotteen käytöstä on tehty ilman takuusitoumusta, koska
 käyttöolosuhteet ovat ulkopuolella yrityksemme valvonnan. On käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu kohteeseen johon sitä aiotaan käyttää ja että
 käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. Suosittelemme koelevitystä ennen työn aloittamista. Tämä esite 12.06.2009 korvaa tästä tuotteesta aiemmin annetun informaation.
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