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Tuotekuvaus:

UZIN KR 430 on kaksikomponenttinen, liuotteeton poly-
uretaaniliima lattiapäällysteille kuivilla alustoilla. Liimaus 
kestää erittäin kovaa rasitusta. Se soveltuu sekä sisä- että 
ulkokäyttöön.

Erikoisliimana:

33 PVC – lattiapäällysteille

33 Ylellisille vinyylilevyille

33 Kumilaatoille, jotka ovat max 10 mm paksuisia 
(mm. norament®)

33 Tai rakeiselle kumipäällysteelle (mm. Regupol®)

33 Linomatoille ja – laatoille (max 4 mm)

33 Tekonurmella, urheilukentällä, urheiluhalleissa

33 Yhdistelmänä UZIN RR 185:n ja teollisenlattiapäällys-
teen kanssa (esim. Gerflor GTI®)

33 Tasoitetuilla, imevillä ja imemättömillä pinnoilla

33 Joustaville ja muokatuille alustoille kuten metallictai puu

33 Vesikiertoisen lattialämmityksen yhteydessä

33 Kestää pyörätuolirasituksen DIN EN 12 529 mukaan

33 Raskaaseen kulutukseen asuin-, liike- ja teollisuus-alu-
eilla

33 Märkäpesun sekä märkäsuihkutuksen kestävä

Tuotetiedot	ja	hyödyt:

UZIN KR 430 sopii laajalle käyttöalueelle ja antaa erittäin 
lujan ja kovan lopputuloksen.

Sekoitus: Polyuretaania, polyolista ja polyviscosyanaateista.

33 Hajuton ennen ja jälkeen levityksen

33 Ei kutistu

33 Joustava, mutta kova

33 Vastustaa lämpöä ja kylmää

33 Liuotteeton

33 EMICODE EC 1 PLUS / vähäpäästöinen

Tekniset	ominaisuudet:

Pakkaus: muovinen pakkaus 

Pakkauskoko: 3 kg, 8 kg 

Säilyvyys: min. 12 kuukautta 

Väri märkänä / kuivana: läpinäkyvä / rusehtava 

Sekoitussuhde: A : B = 5 : 1 osaa painon mukaan 

Kulutus: 300 – 1300 g/m² 

Käyttölämpötila: min. 15° C / 59° F lattialla 

Astia-aika: 20 – 30 minuuttia* 

Työstöaika: jopa 40 minuuttia* 

Kävelynkestävä: 12 – 24 h jälkeen* 

Loppulujuus: 3 – 5 päivän jälkeen* 

Saumaus ja pintakäsittelyt: 12 – 24 h jälkeen*

*  20 °C ja 65 % suhteellinen kosteus, riippuen lattiapäällysteestä ja alustan imeväi-
syydestä.

Joustava polyuretaaniliima kovaan rasitukseen
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UZIN	KR	430

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. 01.21 | LD

Alustan	valmistelu:

Alustan tulee olla tasainen, luja, jännitteetön, kuiva ja pöly-
tön sekä vapaa tartuntaa heikentävistä aineista (kuten lika, 
öljy, rasva). Alusta tulee puhdistaa, pohjustaa ja tasoittaa 
kunnolla suurivetolujuisella betonisekoitteella. Sopia poh-
justus- ja tasoitusaineita löytyy UZINin tuotekuvastosta. 
Joustavat alustat, kuten asfaltti, tulee käsitellä kaksikom-
ponenttisella PU-tasoituslaastilla UZIN KR 410:llä ja kiin-
nittää peite 24 – 28 tunnin sisällä. Poista rasva ja hio tiheä 
ja sileä alusta, käytä pohjustusta tarvittaessa. Alusta tulee 
testata ja kaikki puutteet tulee raportoida. Anna pohjustus- 
ja tasoitusaineiden kuivua aina kunnolla.

Katso tuotetiedoista muut käytettävät tuotteet.

Levitys:

1.  Anna pakkausten lämmetä huoneenlämmössäennen käyt-
töä. Sekoita hartsi ja kovete ämpärissäohjeen mukaan. 
Varmista, että liima on kunnollasekoittanut reunoja ja 
pohjaa myöden. Jos liima eiole hyvin sekoitettu, se ei 
kovetu.

2.  Levitä tasainen pinnoite sopivalla lovetulla lastallaja anna 
kuivua osittain riippuen levitetystämäärästä, ilmastos-
ta, alustan imeväisyydestä sekäpinnoitetyypistä. Mittaa 
liimamäärä niin, että se onhelppo levittää eikä “ajelehdi”. 
Levitä liima nopeasti,muista astia-aika ja vältä jättä-
mästä painojälkiä.

3.  Levitä matto liiman päälle, painele kiinni alustaan 
 jatoista rullaus noin 2 h kuluttua.

4.  Tuoreet liimatahrat voi poistaa UZIN Clean-Box:illa. 
 Kovettunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Menekki:

Päällysteen	tyyppi	/	tausta Hammastus Menekki*

sileä/hiottu esim. norament® 
hiotulla taustalla A 5 / A 2 250 – 350 g/m²

karkea, kuvioitu esim. 
linoleum tai urheilumatot B 1 / B 2 400 – 600 g/m²

*  20 °C ja 65 % suhteellisessa kosteudessa, karkaistu UZIN NC 170 LevelStar tuot-
teella.

Tärkeitä	huomioita:

33 Säilyvyys vähintään 12 kuukautta alkuperäis pakkauksessa, 
viileässä säilytetynä. Kestää pakkasta – 25 °C. 

33 Optimaalinset työolosuhteet 18 – 25 °C, lattian lämpötila yli 
15 °C ja suhteellinen ilmankosteus alle 75 %. 

33 Älä sekoita osittaisia määriä. 

33 Ennen lattiapäällysteen liimaamista, tulee lattian olla jännittee-
tön sekä ilmanalaan sopeutunut, sen on myös oltava yhteen-
sopiva sisäilmaston kanssa tulevaisuuden käyttöä varten, UZIN 
PUR-kiihdyttimen avulla liiman kovettumista voidaan nopeut-
taa esimerkiksi huonoissa ilmasto-olosuhteissa tai aikaisem-
massa kuormitustarpeessa. 

33 UZIN KR 430 sopii käytettäväksi tavarankuljetusajoneuvoissa, 
joissa on raskas lastaus enintään 50 kp/cm². 

33 Seuraavia standardeja, määräyksiä ja julkaisuja sovelletaan ja 
suositellaan erityisesti: 

–  DIN 18 365 “Working with floor coverings” 
–  TKB eritelmälomake “Assessment and preparation of of sur-

faces for floor covering and wood floor covering” 
–  BEB eritelmälomake “Assessment and preparation of surfaces” 
–  TKB eritelmälomake “Adhesion of elastomeric floor cover-

ings” 

Työpaikan	ja	ympäristön	suojaaminen:	
Liuotteeton. Ei syttyvä. Comp. A: Ei vaadi erityistä suojausta tai varotoimia yleisessä 
käytössä. Comp. B: Sisältää difenyyli-metaanidi-isosyanaattia (MDI). Haitallista hen-
gitettynä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. MDI:n ei ole olemassa todisteita 
 että tuote aiheuttaa syöpää. Haitallista: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa 
tai toistuvassa altistumisessa. Voi aiheuttaa herkistymistä hengitettynä ja ihokos-
ketuksessa. Varmista hyvä ilmanvaihto. Käytä käsien suojavoide, suojakäsineitä ja 
 suojalaseja. Roiskeet iholta huuhdeltava heti runsaalla vedellä ja saippualla. Roiskeet 
silmistä huuhdeltava heti runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Noudata tuotteen 
etiketissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevia turvallisuusohjeita. Kovettuneena 
haju on neutraali eikä aiheuta fysiologisia tai biologisia riskejä. 

Jäte:	
Jos mahdollista, käytä uudelleen myös jäljelle jäänyt tuote. Älä päästä tuotetta vie-
märiin, viemäriin tai maahan. Empty, scraped and non-drip containers are recyclable. 
Nestemäisiä jäännöksiä sisältävät astiat sekä nestemäinen tuote luokitellaan erikois 
jätteeksi. Dried product residues are classified as construction waste. Näin ollen, 
 kerää kaikki jätemateriaali, sekoita molemmat komponentit, anna kovettua ja hävitä 
ne rakennusjätteenä.


