
Dispersiopohjustin imeville alustoille, tasoitteille ja betonille

UZIN PE 360 PLUS

Käyttöalue:

Käyttövalmis, nopeasti kuivuva pohjustin mineraalisille
alustoille ennen sementti- tai kipsipohjaisen tasoitteen
levittämistä. Soveltuu seinille ja lattioille, myös matto- ja
puulattiatasoitteiden alle. Vain sisäkäyttöön.

Soveltuvat pinnat:

3 Imevät alustat kuten tasoitteet, betonilattiat

3 Kipsipohjaiset lattiat ja tasoitteet

Soveltuvuus:

3 Itsetasoittuvien tasoitteiden kanssa

3 Asuintiloihin, toimistoihin, kauppoihin, teollisuuteen

3 Vesikiertoisen lattialämmityksen kanssa

3 Pyörätuolirasitus (DIN EN 12 529)

3 Ei sovellu pohjustimeksi parkettiliimoille

3 Voidaan käyttää osana nopeaa lattianpinnoitusjärjestel-
mää

Ominaisuudet:
UZIN PE 360 PLUS tunkeutuu hyvin alustaan, mutta samalla
muodostaa filmimäisen kalvon alustaan uuden sideaineensa
ansiosta. Näiden ominaisuuksien ansiosta Uzin PE 360
on sekä erinomainen pohjustin että vahvistaa ja tiivistää
käsiteltävää alustaa. Kalvomainen pinta ehkäisee tasoitteessa
olevan kosteuden tunkeutumista alustaan ja näin parantaa
tasoitteen omia ominaisuuksia halliten kuivumista. Uusi Uzin
PE 360 Plus mahdollistaa nopean ja turvallisen pohjustuksen
ilman pitkiä odotusaikoja.

Sisältää: Modifioituja styreeni-akryyli-kopolymeerejä, vaah-
toamisenestoainetta, säilyvyydensuoja-aineita ja vettä.

3 Käyttövalmis

3 Nopeasti kuivuva

3 Hyvä tunkeuma, muodostaa kalvon välittömästi

3 Pieni menekki

3 Voidaan ruiskuttaa

3 Liuotteeton

3 Matalaemissioinen EC 1 Plus

3 Ympäristöystävällinen

Tekniset tiedot:
Pakkaus: Pahvipakkaus/ Muovikannu

Pakkauskoot: 10 kg, 5 kg, 1 kg astia

Säilyvyys: min. 12 kk

Väri: vaal.sininen / läpinäkyvä

Menekki: 80 – 150 g/m2

Minimi työstölämpötila: 10 °C alustassa

Ihanteellinen työstölämpötila: 15 – 25 °C alustassa

Kuivumisaika /ylipinnoitus: 30 – 60 minuuttia*
*20 °C lämpötilassa, 60% suhteellinen kosteus. Katso myös työstötaulukko.
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Uzin PE 360 Plus muodostaa parhaan mahdollisen tartunnan
tasoitteelle. Samalla se on sisäilman kannalta turvallinen,
EC 1 Plus –hyväksynnän omaava tuote. Merkkinä tästä myös
Saksalainen Blue Angel- merkki vähäpäästöisyydestä.

UZIN ÖKOLINE
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Alusta:

Alustan tulee olla ehjä, kuiva, siinä ei saa olla halkeamia
eikä öljyä, likaa tai muita tartuntaa haittaavia aineita. Lattian
tulee olla hiottu ja imuroitu. Varmista tarvittaessa alustan
tartunta. Ota yhteyttä materiaalin toimittajaan jos epäilet
alustan kuntoa.

Kaikki tartuntaa haittaavat aineet, kuten muottiöljyt, irtoava
liima, tasoitepöly, vanhat pinnoitteet yms. Tulee poistaa ja
imuroida. Anna pohjustimen kuivua täysin.

Työstö:

1. Anna astian lämmetä  huoneen lämpöiseksi ennen
käyttöä, sekoita astia huolellisesti. Sen jälkeen kaada
astian sisältö toiseen astiaan.

2. Levitä pohjustin käyttämällä Nylon-telaa (esim. Uzin
Nylon Fibre roller, 25 cm /14 mm) tai mohair-telalla
huolellisesti käsiteltävälle alueelle. Nurkat ja seinälle
nostot voidaan myös tehdä maalipensselillä. Älä kaada
pohjustinta suoraan lattialle vaan telaa pohjustin
huolellisesti. Erityisen imevillä alueilla saatetaan joutua
levittämään pohjustin kahteen kertaan.

3. Pese työkalut välittömästi käytön jälkeen puhtaalla
vedellä.

Menekkitaulukko:

Tasoitteen kera käytettävänä Menekki Kuivumisaika

Betoni, sementtitasoite 80 – 150 g /m2 Noin 30 min.*

Kipsitasoite 80 – 120 g /m2 Noin 60 min.*

Imemätön, tiivis alusta 80 – 100 g /m2 Noin 60 min.*

*20 °C ja 65% kosteudessa.

Tärkeitä huomioita:

3 Säilyvyys vähintään 12 kuukautta alkuperäisessä pakkauksessa
kun tuotetta säilytetään normaaliolosuhteissa. Sulje avattu
astia huolellisesti ja käytä niin pian kuin mahdollista. Anna
pohjustimen lämmetä huoneen lämpötilaan ennen käyttöä.

3 Optimaalinen työstölämpötila on 15 – 25 °C ja suhteellinen
kosteus 65%. Matala lämpötila ja korkea kosteus lisää kuivu-
misaikaa.

3 Toinen kerros tarvitaan jos alusta on erittäin imevä.

3 Anna tasoitteen kuivua kokonaan, kun käytät Uzin PE 360
pohjustinta kahden tasoitekerroksen välissä. Toinen tasoite-
kerros ei saa ylittää ensimmäisen tasoitekerroksen paksuutta.

3 Kun tasoitekerroksen paksuus on yli 10 mm, käytä pohjustuk-
seen Uzin PE 460-pohjustinta (hiekoitettuna).

3 Älä käytä pohjustinta kohteissa, joissa käytetään dispersioliimaa
pohjustimen päällä, alustassa on vanhaa bitumia tai tarrapoh-
justinjäämiä. Tällaisessa tapauksessa ota yhteyttä maahan-
tuojaan.

3 Ei sovellu kosteuden nousua vastaan.

3 Ei sovellu pohjustimeksi suoraan parkettiliiman alle.

3 Älä käytä kuitulevyn tai muiden puulevyjen pohjustukseen.

3 Älä käytä ei mineraalisilla alustoilla.

3 Varmista aina tuotteen käyttö maahantuojalta jos epäröit
alustan soveltuvuutta. Seuraa myös paikallisia standardeja
(EN; DIN etc.).

Turvallisuus ja työtapa ohjeita:
GISCODE D 1 – luotinvapaa. Suosittelemme käsineiden käyttöä. Varastoi lapsilta
suojassa. Huolehdi tuuletuksesta työn aikana ja sen jälkeen. Älä syö, juo tai polta
tupakkaa työn aikana. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhdo runsaalla vedellä.
Älä kaada ylimääräistä materiaalia viemäriin tai luontoon. Puhdista työvälineet välit-
tömästi vedellä ja saippualla.

EMICODE EC 1 PLUS ”erittäin vähäpäästöinen” – testattu ja luokiteltu virallisen GEV
ohjeistuksen mukaan. Parhaan tietämyksen mukaan tuote ei sisällä formaldehydiä,
haitallisia lisäaineita tai muita haitallisia yhdisteitä (VOC). Tuote on kuivuttuaan
täysin hajuton ja ympäristölle vaaraton.

Huomautus:
Vaikka oheiset on laadittu noudattaen suurin mahdollista huolellisuutta, kaikki
suositukset ja ehdotukset tuotteen käytöstä on tehty ilman takuu sitoumusta.

Koska käyttöolosuhteet ovat ulkopuolella yrityksemme valvonnan. On käyttäjän
omalla vastuulla selvittää, että tuote sopii kohteeseen, johon sitä aiotaan käyttää ja
että käyttö olosuhteet ovat kelvollisia.

Tämä esite 10/2012 korvaa kaikki aiemmat tuotteesta annetut ohjeet.

UZIN PE 360 PLUS

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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