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Yleistä:

UzIn KE 2000 SL on vähäpäästöinen, sähköä johtava disper-
sioliima sähköä johtaville lattianpäällysteiille. Sähköä joh-
tavat kuidut vähentävät myöhempiä painaumia  päällysteessä.
Vain sisäkäyttöön.

Käyttöalue:

33 johtavana liimana PVC- ja kumipäällysteille aina 4 mm:n 
kerrospaksuuteen asti.

33 johtavana liimana tekstiilipäällysteille

33 johtaville Linoleum -päälysteille aina 4 mm:n  paksuuteen 
asti.

33 Tiiviille sekä imeville alustoille

33 Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen yhteydessä

33 Kestää pyörätuolikuormaa En 12 529 normin mukaan, 
kun tasoitteen kerrospaksuus on vähintään 1 mm 

33 Kestää asuinkäytössä, kaupallisessa sekä teollisessa käy-
tössä

33 Soveltuu märkäpesuun

Tuotteen	ominaisuudet	ja	edut:

UzIn KE 2000 SL tarjoaa nopean tarroittumisen sekä erit-
täin suuren loppulujuuden.

Koostumus: Polymeeridispersio, muunnetut hartsit, hiilikuitu, 
säilyvyydensuoja-aineita, mineraalisia täyteaineita, lisäai-
neita ja vettä.

33 Erinomaiset työstöominaisuudet

33 Pieni menekki

33 Voimakas sähkönjohtavuus

33 Suuri kulutuksen kesto

33 Liuotteeton

33 EMICODE EC 1 PLUS / vähäpäästöinen

33 Ympäristöystävällinen

Tekniset	tiedot:

Pakkaus: Muoviastia

Pakkauskoko: 14 kg

Säilyvyys: minimi 12 kk

Väri märkänä / kuivana: Tumman harmaa /
vaalean  harmaa

Menekki: 23 / 80 n. 250 – 300 g/m²
23 / TL n. 500 – 600 g/m²

Työstölämpötila: min. 15 °C lattian tasolla

Avoin aika: 10 – 30 minuuttia*

Työstöaika: noin 1 tunti*

Kävelyn kestävä: 24 tuntia*

Lopullinen lujuus: 3 päivää*

Saumaus: 24 tunnin kuluttua

Ominaisvastus: < 3 x 105 ohmia (DIn 53 276)
*  20 °C ja 65 % suhteellinen kosteus, riippuen päällysteen tyypistä ja alustan imevyydestä.

UZIN	KE	2000	SL	

UZIN ÖKOLINE

Sähköä johtava kuituvahvisteinen liima PVC:n, kumin, linoleumin ja tekstiilimattojen ja laattojen liimaukseen

TEKNINEN	TIEDOTE

Sähköä	johtava	dispersioliima
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UZIN	KE	2000	SL	

nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiin. Emme kuitenkaan pysty yksittäisissä tapauksissa tarkastamaan tai vaikuttamaan monenlaisiin samanaikaisesti 
käytettäviin materiaaleihin tai eri rakennustyömaa- ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu tästä syystä käyttäjän ammattimaisesta rakennuspaikan arvioinnista ja tuotteen 
käytöstä. Mikäli olet epävarma, tee kokeilu tai pyydä käyttöteknistä neuvontaa. noudata päällysteen valmistajan asennusohjeita. Kaikki edeltävät tekniset tiedotteet menettävät 
voimassaolonsa tämän teknisen tiedotteen ilmestyttyä. Tämän teknisen tiedotteen kulloinenkin voimassaoleva versio löytyy kotisivultamme osoitteesta www.betton.fi. 12.20 | LD

Alustan	valmistelu:

Alustan tulee olla ehjä, kestää kulutusta, tasainen, kuiva, 
halkeamaton, puhdas vieraista materiaaleista jotka voivat 
haitata tartuntaa (esim. öljy, lika, rasva). Alustan tulee olla 
imuroitu, pohjustettu ja tasoitettu huolellisesti. Soveltuvat 
pohjustimet ja tasoitteet löydyt Uzinin valikoimasta.  Alusta 
tulee olla testattu standardien mukaan ja kaikki  poikkeamat 
tulee raportoida. Anna pohjustimen ja tasoitteen aina  kuivua 
riittävästi ennen liimausta.

Tarkista tiedot tuotteiden esitteistä.

Maadoitus:

Konsultoi lattian päällysteen valmistajaa maadoituksesta; 
seuraavat tavat ovat mahdollisia:

Puolijohtava päällyste kuparijohtein:
Levitä itseliimautuva johtava kuparikaistale n. 1,5 metrin 
välein, 30 m2 alueina maadoitukseen liitettäväksi. Kupari-
nauhan pituus ei saa ylittää 7 metriä. 

Uzin johtava kupariteippi:
Uzin – kuparinauhat liimataan seinästä seinään alustalle siten, 
että jokaiseen mattokaistan keskelle tai laatan keskelle tulee 
oma kuparinauha. nämä nauhat jätetään n. 30 cm seinästä 
irti. Kokoojanauhat vedetään edellisiin nähden poikittain siten, 
että käytetään aina yksi kokoojanauha 30 m2:n aluetta koh-
den. Kokoojanauhat yhdistetään maadoitukseen.

Järjestelmä	tulee	maadoittaa	aina	ohjeiden	mukaan.

Levitys:

1.  Levitä liima tasaisesti alustalle astian mukana tulevalla 
liimakammalla, hammastus 28 / 80 tai 23 / TL ja anna 
liiman kuivua ohjeen mukaan, riippuen sisäilman olo-
suhteista, alustan imevyydestä sekä päällysteestä. Älä 
käytä liimaa enempää kuin matto ja alusta pystyy ime-
mään asettumisajan sisällä.

2.  Asenna lattiapäällyste liiman avoimena olon aikana; pai-
nele se kiinni niin että liiman urat tasoittuvat. Jyrää tai 
paina päällyste, tai käytä painoa maton elämistä vastaan. 
Varmista, ettei maton alle jää ilmaa Anna pinnan  asettua 
20 minuuttia ja jyrää sauma-alue uudestaan.

3.  Posta liimajäämät puhtaalla vedellä.

Menekki:

Alusta Liimakamman	terä Menekki*

Tekstiili, huopa, 
Linoleum

23 / TL 500 – 600 g/m²

Kumi, PVC,  
matto sekä laatta

23 / 80 250 – 300 g/m²

*  20 °C lämpötilassa, 65 % RH, liiman ollessa huoneen lämpöistä, alusta UzIn nC 170 
LevelStar.

Tärkeitä	huomioita:

33 Säilyvyys vähintään 12 kuukautta avaamattomassa alkuperäi-
sessä pakkauksessa joka on varastoitu huolellisesti.  Jäätymisen 
kesto 0 – 6 °C. Sulje huolellisesti avattu pakkaus ja käytä  sisältö 
mahdollisimman pian. Anna liiman lämmetä huoneen  lämpöön 
ennen käyttöä.

33 Optimaalinen työlämpötila on 18 – 25 °C, lattian lämpötilan 
ollessa yli 15 °C ja suhteellinen kosteus < 65 %. Matala läm-
pötila sekä korkea kosteus hidastavat kuivumista, samoin kuin 
korkea lämpötila ja matala ilmankosteus nopeuttavat kuivu-
mista.

33 Kostea alusta saattaa aiheuttaa päästöjä sekä tuoksuja. Siksi 
on tärkeää että tasoite on kuiva ennen liimaustyötä.

33 Suora liimaus vanhan liiman päälle voi aiheuttaa liiman sula-
mista joka aiheuttaa tuoksuja ilmaan. Tämän vuoksi vanhat 
liimat tulisi aina poistaa. Joka tapauksessa vanhat pinnat tulee 
pohjustaa ja tasoittaa itsesiliävällä tasoitteella vähintään 2 mm:n 
kerroksena.

33 Ennen päällysteen liimausta tulee päällysteen tulee tasoittua 
huoneen lämpöön eikä siinä saa olla jännitteitä.

33 Jos lattiapäällyste joutuu äärimmäisen lämpimän auringon valon 
vaikutukselle, kovalle mekaaniselle kulutukselle (trukit yms) tai 
alustassa on kosteutta, ota tässä tapauksessa yhteyttä Uzinin 
tekniseen neuvontaan.

33 Imemättömillä alustoilla työaika pitenee. Liiman  ilmoittuminen 
voi olla suositeltavaa.

33 Jos tartunta tulee alusmateriaaliin kuten UzIn RR 185, ota 
yhteyttä Uzinin tekniseen tukeen.

33 noudata maton valmistajan, liiman valmistajan sekä alan yleisiä 
asennusohjeita.

Työ	aikainen	ja	ympäristön	suojaaminen:	
Liuotteeton. Voi aiheuttaa herkistymistä hengitettynä ja ihokosketuksessa. Käytä 
suojakäsineitä ja suojalaseja. Varmista hyvä ilmanvaihto. Roiskeet iholta huuhdeltava 
heti runsaalla vedellä ja saippualla. Roiskeet silmistä on huuhdeltava heti runsaalla 
vedellä ja mentävä lääkäriin. noudata turvallisuustietoja ja käyttöturvatiedotetta. 
Kovetuttuaan ei aiheuta fyysisiä tai ekologisiä riskejä. 

EMICODE EC 1 PLUS – hyvin vähäpäästöinen. 

Jäte:	
Kerää jäämät ja käytä uudelleen jos mahdollista. Älä kaada ainetta viemäriin tai 
maahan. Tyhjät astiat voidaan kierrättää. Astiat joissa on liimajäämiä, samoin kuin 
nestemäiset jäämät ovat erityistä jätettä. Kuivuneet jäämät luokitellaan rakennus-
jätteeksi.


