
Tuotekuvaus:

Erikoissementtiä ja erittäin sileän pinnan muodostavia
 erikoislisäaineita sisältävä nopeasti kovettuva lattiatasoite.

Kestää kävelyn ja useimmat pinnoitteet voidaan asentaa
n. 60 minuutin kuluttua. Erittäin nopea kuivuminen
 mahdollistaa lattiatasoituksen ja pinnoitteen asennuksen
saman päivän aikana.

Kaikille kerrospaksuuksille, erittäin luja ja kestävä. Soveltuu
pumpattavaksi. Sisäkäyttöön.

Soveltuu:

3 nopeasti pinnoitettavaksi tasoitteeksi ennen kaikentyyp-
 pisten tekstiili-, PVC-, linoleum-, kumipinoitteiden sekä
keraamisten- ja luonnonkivilaattojen asennusta

3 asennettaessa tasoitteen päälle puu-, polyolefin ja
polyuretaanipinnoitteita, kuivamisaika 12 tuntia ennen
pinnoitusta

3 liike- ja julkisiin tiloihin sekä teollisuuden kohteisiin

3 kestää kuormitusta 50 N/mm2, esim. kuormankäsittely-
laitteiden ja trukkiliikenteen kestävien pinnoitteiden alla

3 käytettäväksi vesikiertoisen lattialämmityksen yhteydessä

3 kalustepyörien kesto, DIN EN 12 529 mukainen

3 osa järjestelmää nopeutta vaativiin kohteisiin

Koostumus:

Erikoissementtiä, mineraalisia täyteaineita, polyvinyyliaset-
aatti kopolymeerejä ja lisäaineita.

3 erittäin nopea kovettuminen

3 hydraulisesti sitoutuva

3 useimmilla alustoilla ei tarvita pohjustinta

3 kertalevitys

3 erittäin tasainen ”Level Plus” pinta

3 tasainen pinta jälkikäsittelyille, vähentää 
materiaalimenekkiä

3 alhainen kromaattipitoisuus

3 EC 1 R PLUS-luokitus, erittäin vähäpäästöinen

Tekniset tiedot:
Pakkaus: 25 kg:n paperisäkki

Varastointiaika: vähintään 6 kuukautta

Vesimäärä: 6 – 6,5 litraa /25 kg:n säkki

Väri: tumman harmaa

Menekki: n. 1,5 kg/m2/mm

Työstölämpötila: alusta vähintään 10 °C

Työstöaika: max. 15 minuuttia

Kävelynkestävä: 60 minuuttia

Päällystettävissä: n. 60 minuuttia, kun kestää kävelyn

Päälystettävissä: Puu, korkki, polyolefin
ja polyuretaanipinnoitteet 12 tuntia
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Myynti ja markkinointi Suomessa:

Betton Oy | Juhana Herttuan puistokatu 4 | 20200 TURKU

Puh. 02-2844 770 | www.betton.fi

Erittäin nopeasti kovettuva, sementtipohjainen, itsestäänsiliävä Level Plus-pinta lähes kaikille alustoille
ja kerrospaksuuksille.

UZIN NC 172 BiTurbo



UZIN NC 172 BiTurbon levitys tapahtuu käyttäen varrellista
UZIN hammaslastaa, työn voi tehdä seisaaltaan. Haluttu
kerrospaksuus levitetään yhdellä levityskerralla. Leviämistä
ja pinnan sileyttä voidaan parantaa piikkitelauksella. Vallit-
seva ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat työstöaikaan.

Käyttökohteet:

Ilman pohjustinta:

3 Alustassa hyvin kiinni olevien kosteudenkestävien hartsi-,
neopreeni-, bitumi- ja dispersioliimojen päällä 

Pohjustimen kanssa:

3 Imevillä pinnoilla, sementtipohjaisilla ja kipsitasoitteilla
ja betonilla

3 Keraamisilla- ja luonnonkivilaatoilla

Edut:

Uudentyyppiset raaka-aineet tekevät tasoitteesta hyvin
levittyvän ja juoksevan sekä muodostavat erittäin tasaisen
Level Plus pinnan. Tasalaatuinen ja yhtenäinen pinta
 vähentää esim mattoliiman materiaalimenekkiä sekä
 helpottaa sen levittämistä. Tasainen alusta helpottaa
myös ohuiden ja joustavien mattojen asennusta, koska
 pinta suora ja tasainen.

Tuotteella on erittäin korkea lujuus, se ei aiheuta jännitystä
alustassa ja kestää kovaa rasitusta kerrospaksuudesta
 riippumatta. Erinomainen tartunta erilaisille alustatyypeille.

Kustannustehokas erikoistuote nopeutta vaativiin kohteisiin.

Alustan kunnostus:

Alustan tulee olla riittävän luja, kuormitusta kestävä, puhdas,
kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista (lika, öljy,
rasva). On suositeltavaa tehdä koelevitys, mikäli alustan
sopivuus aiheuttaa epävarmuutta. Alusta puhdistetaan
huolellisesti ja poistetaan kaikki pehmeät ja huonosti alus-
 tassa kiinni olevat kerrokset, liimajäänteet, tasoitejäämät
ja vanhat pinnoitteet harjaamalla, hiomalla tai sinkopuh-
distamalla. Lopuksi alusta imuroidaan huolellisesti. Levitä
UZIN-pohjustin, joka valitaan alustamateriaalin mukaan.
Alustassa hyvin kiinni olevien tiiviiden ja kosteudenkestävien
tasoitetteiden ja liimajäämien päällä ei tarvita pohjustinta,
kuitenkin jos levitettävä tasoitekerros on kerrospaksuudel-
taan yli 3 mm on aina syytä käyttää pohjustinta, jonka
annetaan kuivua, noudata tuotekohtaisia ohjeita kuivami-
sajoista.

Käyttöesimerkki:

UZIN NC 172 BiTurbo

Level Plus-pinta on tasainen ja sileä pinnoitettavaksi ilman
hiontaa, mutta jos pintaan on jäänyt kokkareita tai pintaa
karhennetaan, työstö on helpointa tehdä 2,5 – 4 tunnin
kuluttua levityksestä.
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Levitys:

1. Mittaa 6,0 – 6,5 litraa kylmää, puhdasta vettä
puhtaaseen sekoitusastiaan. Lisää jauhe voimakkaasti
sekoittaen ja tee juokseva, kokkareeton massa käyttäen
 porakoneeseen tai sekoittimeen kiinnitettyä tasoitteille
sopivaa vispilää.

2. Kaada juokseva massa alustalle ja levitä se tasaisesti
käyttäen UZIN-hammaslastaa.
Leviämistä ja pinnan sileyttä voidaan parantaa
 piikkitelauksella. Haluttu kerrospaksuus levitetään,
mikäli mahdollista, yhdellä levityskerralla.

3. Mahdolliset pintaan jääneet kokkareet on helpointa
poista teräslastalla 2,5 – 4 tunnin kuluessa levityksestä.

Kuivuminen:

Päällystettävissä: Kuivumisaika:

Tekstiilipinnoitteet 60 minuuttia

Joustavat PVC, linoleum, 
kumipinnoitteet keraamiset laatat 60 minuuttia

Puu, korkki, polyolefin 
ja polyuretaanipinnoitteet 12 tuntia

Kuivuminen ei ole riippuvainen kerrospaksuudesta, vallitseva
ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat oleellisesti kuivumisai-
 kaan.

Menekki:

Kerrospaksuus: Menekki: m2/25 kg:n säkki:

1 mm 1,5 kg/m2 16,6 m2

3 mm 4,5 kg/m2 5,5 m2

10 mm 15,0 kg/m2 2 m2

Huomioitavaa:

UZIN NC 172 BiTurbo
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UZIN NC 172 BiTurbon kyky sitoa sekoituksessa käytettyä
vettä on kaksinkertainen verrattuna normaaleihin pikatasoit-
 teisiin, joka mahdollistaa nopean pinnoituksen ja kokonais-
työaika saadaan mahdollisimman nopeaksi.
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Tärkeitä vinkkejä:

3 Varastointiaika vähintään 6 kk alkuperäispakkauksissa. Säilytys
kuivassa ja viileässä paikassa.

3 Paras työstölämpötila 20 – 22 °C, ilman suhteellinen kosteus
alle 65%. Alhainen lämpötila, suuri ilmankosteus ja suuri
 kerrospaksuus pidentävät ja korkea lämpötila ja alhainen
 ilmankosteus nopeuttavat sitoutumista, kuivumista ja pinnoi-
tettavuutta.. Kesällä ja korkeassa lämpötilassa käytä sekoituk-
seen kylmää vettä.

3 Seinien vierellä ja tasoitteen liityessä muihin kiinteisiin
 materiaaleihin välissä täytyy olla liikuntasama, varsinkin, jos
kerrospaksuus ylittää 5 mm:n paksuuden.

3 Koneellisesti pumpattavissa esim. m-tec duo mix, P.F.T.-Mono-
jet pumpuilla.

3 Minimikerrospaksuudet: 1 mm kestää kalustepyörien rasituk-
sen, 3 mm kestää trukkiliikenteen, vanhojen imemättömien
tasoitekerrosten päällä, jossa yhtenäinen vanha kosteudenkes-
 tävä liimakerros, kerrospaksuus 2 – 3 mm.

3 Mikäli kerroksia levitetään enemmän kuin yksi, jatka levittä-
mistä kun ensimmäinen kerros kestää kävelyn. Muussa
tapauksessa anna tasoitteen kuivua 6 tuntia, pohjusta tämän
jälkeen UZIN PE 360:llä, anna pohjusteen kuivua n. 1 tunti,
jonka jälkeen voidaan levittää seuraava kerros. Lisäkerroksen
paksuus ei saa ylittää alemman kerroksen paksuutta.

3 Yli 10 mm:n kerrospaksuuksia varten suosittelemme, että
puhdasta hiekkaa lisätään 50% tasoitteen määrästä (12,5 kg
hiekkaa/säkki tasoitetta). Raekoko 1 – 2,5 mm.

3 Yli 10 mm:n kerrospaksuuksilla, kosteusherkillä alustoilla
 (kipsitasoitteet) tai heikoilla alustoilla (vanhat liimajäämät),
on suositeltavaa pohjustaa alusta käyttäen UZIN PE 460 tai
UZIN PE 480-epoksipohjustinta ja kvartsihiekkaa tartunnan
parantamiseksi.

3 Tasoitettaessa valuasfalttia, lastu- ja vanerilevyä tai vanhaa
tasoitepintaa, jossa liimajäämiä, maksimi kerrospaksuus on
3 mm. Vanhoilla valuasfalttipinnoilla tai paksummilla kerros-
 paksuuksilla on suositeltavaa käyttää kipsipohjaisia tasoitteita,
UZIN NC 110 tai UZIN NC 115.

3 Ei ulkokäyttöön tai vesieristämättömänä märkätiloihin.

3 Suojaa tuore tasoitepinta vedolta, auringonpaisteelta ja liialta
lämmöltä. Alustassa olevat pehmeät ja huonosti kiinni olevat
kerrokset on poistettava huolellisesti ennen tasoitteen levit-
tämistä.

3 Tasoite vaatii aina pinnoitteen.
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Käyttöturvallisuus:
Sisältää sementtiä, joka kosteana on syövyttävää. Suojaa silmät ja vältä ihokosketusta.
Käytä hengityssuojainta, suojakäsineitä ja suojalaseja. Mikäli ainetta joutuu iholle tai
silmiin, huuhtele välittömästi vedellä ja tarvittaessa mentävä lääkäriin.

Aine on kovetuttuaan vaaraton.

EC 1 R PLUS-luokitus /vähäpäästöinen, ei aiheuta sisäilmaan formaldehydi tai VOC-
päästöjä.

Jätteiden käsittely:
Huolellisesti tyhjennetyt säkit tulee käsitellä paikallisten määräysten mukaisesti.
Tuoteylijäämät sekoitetaan pieneen määrään vettä. Kun ne ovat kovettuneet, ne
käsitellään kuten palamaton rakennusjäte. Kovettunut materiaali on fysiologisesti ja
ekologisesti vaaratonta. Betton Oy kuuluu Pakkausalan Ympäristörekisteriin (PYR Oy).

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 10.04.2015 korvaa tästä tuotteesta aiemmin annetun informaation. 10.15 | LD


