
Yleisliima muovimatoille sekä useimmille lattiapäällysteille

Koostumus: Polymeeridispersoivia aineita, modifioituja poly-
meerejä, jäykistimiä, vaahtoamisenestoaineita, mineraalisia
täyteaineita, vettä.

Edut:
Useat uudet raaka-aineet ovat mahdollistaneet asennus-
työn helppouden ja varmuuden:

3 Hajuttomuus asennuksen aikana ja sen jälkeen

3 Helppo levitettävyys

3 Lyhyt avoinaika

3 Pitkä työstöaika

3 Hyvä alkutartunta

3 GISCODE D 1/ liuotteeton

3 EMICODE EC 1 PLUS/erittäin vähäpäästöinen

3 RAL UZ 113/ympäristöystävällinen johtuen vähäpääs-
töisyydestä

Tekniset tiedot:
Pakkaus: Muoviastia

Pakkauskoko: 14 kg

Säilyvyys: vähintään 12 kuukautta

Väri märkänä / kuivana: kermanvalkoinen / läpinäkyvä

Menekki: 180 – 500 g/m2

Työstölämpötila: min. +15 °C lattian tasossa

Avoinaika: 10 – 45 minuuttia*

Työstöaika: noin 120 minuuttia*

Kävelyn kestävä / kuormitettavissa: 24 tunnin kuluttua*

Lopullinen lujuus: 3 päivän kuluttua*

Saumattavissa: 24 tunnin kuluttua*

*+20 °C 65% suhteellisessa kosteudessa riippuen lattianpäällysteestä sekä liimaus-
menetelmästä.

TEKNINEN TIEDOTE

Yleisliima märkä- ja tarraliimaukseen

Käyttö:

Hyvän tartunnan omaava dispersioliima. Uuden raaka-
ainepohjan ansiosta tuotteen avoin aika on optimaalinen
sekä märkä- että tarraliimaukselle. Liima soveltuu PVC-
ja kumimatoille julkisissa kohteissa, yleisliimana myös
useimmille mattotyypeille. Tuote soveltuu lattia- ja
seinäpinnoitteiden liimaukseen, vain sisäkäyttöön.

Soveltuu:

3 PVC/VC lattiapäällysteiden kiinnitykseen

3 Kumimatoille ja laatoille, esim. noraplan® aina 4 mm:n
asti, myös akustisille lattiapäällysteille

Käyttö myös yleisliimana:

3 Tekstiilipäällysteet useimmilla taustamateriaaleilla

3 Huopapäällysteet

3 PVC/CV päällysteet, kuten LVT-laatat

3 Linoleumille aina 3.2 mm:n paksuuteen asti

UZIN KE 2000 S

UZIN KE 2000 S on erittäin vähäpäästöinen ja näin
ollen varmistaa terveellisen ja turvallisen sisäilman
laadun. Tuote on ”Blue Angel” – merkitty. Tämä on
takeena liiman vähäpäästöisyydestä RAL-UZ 113 normin
mukaan.
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Käyttöalueet:

Soveltuvuus erityiskohteisiin:

3 Pehmitinvapaille lattian päällysteille, kuten esim. Upofloor
LifeLine®

3 PUR-päällysteille aina 2.0 mm:n paksuuteen asti, kuten
WPT PURline®

3 Flotex

3 Seinänpäällysteille, kuten esim. PVC-tapetit kylpyhuoneissa

Soveltuvuus yleisliimana:

3 Tekstiilipäällysteet, joissa on normaali tausta, mukaan
lukien Latex-vaahtopohja, fleece-pohja tai vastaava

3 Korkkilaatoille sekä kaikille Uzin asennus- ja eristys-
materiaaleille

Soveltuvat alustat:

3 imevät, tasoitetut alustat märkä tai puolimärkä-
liimauksessa

3 tiiviit, imemättömät pinnat kuten UZIN KR 410 tai
eristysalustat märkäliimauksella (vain PVC/CV lattia-
päällysteillä)

3 kotitalouden, julkisiin ja teollisuuden kohteisiin., esim.
sairaalat ja liiketilat

3 soveltuu käytettäväksi vesikiertoisen lattialämmityksen
kanssa

3 Kalustepyörien kesto, DIN EN 12 529 mukainen, kun
alustan tasoitekerroksen paksuus on vähintään 1 mm

3 Kestää yleisimmät lattianpesuaineet (RAL 991 A 2)

UZIN KE 2000 S

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 pohjustin ja tasoite.

Anna aina pohjustimen ja tasoitteen kuivua kokonaan. Hio
pinta ja puhdista se, poista mahdolliset epäpuhtaudet ennen
levitystä imemättömälle alustalle (esim. kun asennat PVC-
pinnoitetta UZIN KR 410 polyuretaanitasoitteen päälle).

Huomioi tuotteiden tekniset tiedotteet.

Levitys:

1. Levitä liimaa tasainen kerros oikealla liimakammalla
(katso menekkitaulukko) alustalle. Anna kuivua osittain
riippuen suunnitellusta liimaustavasta, liiman määrästä,
ilmankosteudesta, alustan imevyydestä sekä mattotyy-
pistä.
Älä käytä enempää liimaa kuin on tarvis päällysteen
alustasta riippuen. Käytä märkä /puolimärkä liimausta
normaalissa liimauksessa tasoitetuilla alustoilla.

2. Asenna pinnoite märkäliimauksessa avoimen ajan
sisällä, liima levittyy tasaisesti, näin vältät pinnoitteen
alta kuullottavat liimakamman jäljet liiman kuivuttua.
Hierrä pinta tai jyrää pinnoite alustaan. Varmista ettei
pinnoitteen alle jää ilmaa.
Anna pinnan asettua 20 minuuttia ja jyrää se uudes-
taan. Varmista vielä reuna-alueet ja saumat jyräämällä
tai hiertämällä.

3. Poista liimajäämät tuoreeltaan lämpimällä vedellä.



Menekkitaulukko:

*+20 °C ja ilmankosteus 65% Rh huoneen lämpöisellä liimalla.

Käyttöohjetaulukko:

*+20 °C ja ilmankosteus 65% Rh huoneen lämpöisellä liimalla.

Pinnoitteen tausta Liimakampa Menekki*

Sileä, esim. vinyyli,
tai tiivis alusta

A 5 180 – 200 g/m²

Sileä, esim., CV-Pinta,
LifeLine® tms.

A 1 200 – 280 g/m²

Kevyesti kuvioitu, esim.
PVC-pinnoite, kumi tms.

A 2 250 – 320 g/m²

Kuvioitu esim. tekstiili-
Linoleum tai huopamatto

B 1 320 – 380 g/m²

Kuvioitu, villapohja yms. B 2 450 – 500 g/m²

Lattianpäällyste Liimakampa Avoin aika Työstöaika
tiiviillä alustalla,
tarraliimauksella

PVC-lattiapällyste
imemättömällä A 5 30 – 40 min. 1 – 2 tuntia
alustalla

Lattianpäällyste Liimakampa Avoin aika Työstöaika
tiiviillä alustalla
”tuplaliima”
menetelmällä

10 min.,
poista

Kumipäällyste sileällä,
A 5 päällyste 45 min.

tiiviillä alustalla
uudestaan,

sitten 20 min.

Lattianpäällyste Liimakampa Avoin aika Työstöaika
tasoitetulla alustalla
”märkä/puoli-
märkä menetelmä”

CV-päällyste
tasoitetulla alustalla

A 5 10 – 20 min. 15 – 25 min.

Kumimatto tai laatta A 2 15 – 20 min. 20 – 40 min.

Tekstiilimatto,
linoleum

B 1 20 – 30 min. 30 – 45 min.

Kuvioitu
tekstiilimatto

B 2 10 – 20 min. 30 – 45 min.

Käytännön infoa:

Tämä on tyypillinen tilanne joka on helppo hoitaa UZIN KE 2000 S
tuotteella:
Voit asentaa Pvm-päällysteen häiritsemättä liikaa käynnissä olevia
toimintoja, tässä esimerkiksi yhdessä UZIN RR 186 kanssa.

Osittainen kuivuminen ja asennusaika erilaisilla
tarraliimoilla:

PVC- päällysteen asennus tarraliimauksena, alustana UZIN KR 410, kamman koko A 5,
+20 °C ja Rh 65%.

Avoin aika tarraliimauksessa voidaan minimoida uuden UZIN KE
2000 S :n avulla ja näin lyhentää työstö- ja asennusaikaa. Tämä
helpottaa ja varmistaa asentajan työtä sekä pidentää työmaan
olosuhteista johtuvia kuivumisvaihteluita. Lattiapäällyste voidaan
tästä syystä asentaa nopeammin useimmissa tapauksissa. Tällä on
positiivinen vaikutus kokonaisuuteen, asennettu materiaali on
tasaisempi ja hiljaisempi.
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Tärkeitä vinkkejä:

3 Tuote säilyy vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauk-
sessa oikein varastoituna. Tuote on pakkasen kestävä –10 °C
asti. Sulje avattu astia tiiviisti ja käytä sisältö mahdollisimman
pian. Anna liiman lämmetä huoneen lämpöiseksi ennen käyttöä.

3 Optimaalinen työstölämpö on +18 – 25 °C, lattian lämpötila
yli +15 °C ja suhteellinen kosteus alle 65%. Matala lämpötila
ja korkea kosteus hidastuttaa kuivumista. Kuumuus ja alhainen
kosteus nopeuttavat reaktiota, työstö- sekä kuivumisaikaa.
Asennettaessa Linoleumia huoneen lämpötilan tulisi olla
vähintään +20 °C.

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

3 Suora tartunta vanhaan liimakerrokseen voi aiheuttaa epä-
miellyttäviä tuoksuja huoneilmaan. Siksi vanhat pinnat tulisi
poistaa. Joka tapauksessa vanhat liimapinnat tulisi kapseloida
Uzin PE 460-kapselointipinnoitteella ja tasoittaa vähintään
2 mm:n kerroksella itsesiliävää tasoitetta.

3 Lattianpäällysteen tulee olla huoneen lämpöistä ennen asen-
nusta.

3 Asennus, märkä- ja puolimärkäliimauksessa liiman väri on
edelleen kerman valkoinen. Tarramaisuus on aluksi vähäisempää.

3 Tarraliimauksessa anna liiman kuivua osittain värittömäksi
ennen lopullista asennusta.

3 Kahden puolen liimauksessa painele päällyste lattiaan ja vedä
se samantien takaisin ylös. Anna liiman kuivua osittain
läpinäkyväksi ja tarramaiseksi, sen jälkeen paina lattianpäällyste
takaisin lattiaan ja suorita jyräys.

3 UZIN KE 2000 S voidaan käyttää kumimattojen asennuksessa,
kuten esim. noraplan®. Myös LVT-laatat voidaan asentaa
liimalla. Jos tahdotaan käyttää nopeaa märkäliimausta, on
UZIN KE 66 nopein tuote tähän tarkoitukseen. Samoin jos
päällyste joutuu tekemisiin korkeiden lämpötilojen kanssa.

3 Jos kohteeseen kohdistuu suuria lämmönvaihteluja, kovaa
mekaanista rasitusta esim. trukin pyöristä tms. tai jos lattia-
pinta on usein märkä, tulee käyttää 2 komponenttista UZIN
KR 430 – liimaa. Varmista oikea liima maahantuojalta jos
olosuhteet ovat vaativat.

3 UZIN KE 2000 S voidaan käyttää myös seinäpinnoitteen
kiinnitykseen. Käytä tällöin lampaanvillatelaa ja levitä liima
oikealla liimakammalla ja anna kuivua osittain. Asenna
seinäpäällyste ja paina se kiinni voimakkaasti korkkilastalla.
Haastavissa kohteissa voit käyttää myös UZIN WK 222 –
liuotteetonta kontaktiliimaa.

3 UZIN KE 2000 S on hyväksytty käytettäväksi myös laivateolli-
suudessa. Hyväksyntä on saatavissa pyynnöstä. Maksimi käyt-
tömäärä tällöin 320 g/m2.

3 Noudata annettuja yleisiä ohjeita liiman valmistajan ja
päällysteen valmistajan taholta kuten myös kansallisia ohjeita
(esim. EN, DIN, VOB, OE, SIA ja muut).

UZIN KE 2000 S

Käyttöturvallisuus:
Liuotteeton. Ei syttyvää. huolehdi riittävästä tuuletuksesta työn aikana. EMICODE
EC 1-luokitus – erittäin vähäpäästöinen, ei aiheuta sisäilmaan formaldehydi 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.

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

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


