Vytvorenie podkladu na drevených podlahách
Staré palubové podlahy sú často vyšliapané, zkorýtkované a nerovné.
Sanácie uvoľnených a vŕzgajúcich dosiek rovnako ako široké špáry vyžadujú
profesilonálny prístup.
Pre tento účel špeciálne vyvinutá dvojzložková stierkovacia penetrácia UZIN
PE 630 umožňuje uzatváranie škár a súčasne penetrovanie dreva v jedinom
pracovnom

kroku.

Následným

stierkovaním

samorozlievacou,

špeciálnymi

sklenenými vláknami armovanou stierkovaciu hmotu UZIN NC 175 vytvoríme rovnú
plochu pre kladenie podlahovín. Vysoko zušľachtená dvojkomponentná cementová
penetrácia poskytuje tú najlepšiu priľnavosť k podkladu a integrovaný podiel vláken
najlepšiu spoľahlivosť aj na labilných podkladoch.

Vlastnosti penetrácie:
-

Dobre spracovateľná pastovitá hmota

-

Po vytvrdnutí flexibilná a plastická

-

Plní a uzatvára a vyhladzuje v jednom
pracovnom kroku

-

Na nanášanie v hrúbkach do 1 mm

-

Hydraulicky tvrdnúca

-

EMICODE EC 1R / veľmi malé emisie

-

GISCODE D 1 / bez rozpúšťadiel

-

GISCODE ZP 1 / nízky obsah chrómanov

Použitie:
-

Penetrovanie kritických starých podkladov pred stierkovaním

-

Surové alebo obrúsené palubovky, revotrieskové dosky, OSB dosky,
parketové podlahy a ostatné drevené podklady s podielom škár

-

Podklady s pevne prídržnými zvyškami vode odolných lepidiel a na staré
zvyšky bitúmenových lepidiel, alebo stierkovacej hmoty

-

Nepieskované potery z liateho asfaltu, magnezitové a xylolitové potery

-

Matné prebrúsené povlakovanie, teplovodné podlahové kúrenie

-

Nepriepustné a hladké podklady, alebo staré podlahoviny

-

Silné namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyselných priestoroch

-

Ako systémová zložka pri rýchlej výstavbe

www.podlahauz.sk
0910 908 510

Vytvorenie podkladu na drevených podlahách
Vlastnosti stierky:
-

Vrstvy od 3 – 20 mm

-

Armovaná vláknami

-

Vhodná na renovácie a sanácie

-

Extrémne dobrý rozlev

-

Dobre savá, čerpateľná

-

Pre interiér

-

Výborná priľnavosť

-

GISCODE ZP 1 / nízky obsah
chrómanov

-

GISCODE EC 1 R / veľmi malé emisie

Použitie:

-

Veľké namáhanie v obytných, podnikateľských a priemyselných priestoroch

-

Pre kladenie textilných a elastických podlahovín každého druhu, parkiet,
keramických podlahovín a podlahovín z prírodného kameňa

-

Teplovodné podlahové vykurovanie

-

Namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529

-

Na drevené podklady napr. palubkové podlahy, drevetrieskové dosky V 100
(prišrobované), OSB dosky (prišrobované), parketové podlahy alebo iné
drevené podklady s podielom špár

-

Na iné špáry obsahujúce ľahko pružiace alebo kritické podklady,

-

Všetky obvyklé potery a podklady

Príklad skladby:

Linoleum

–––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––-

UZIN LE 44

–––––––––––––––––––––––––––––––––-

UZIN NC 175

––––––––––––––––––––––––––––

UZIN PE 630

-––––––––––––––––––––––

Palubová podlaha
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Vytvorenie podkladu na drevených podlahách
Ukážka aplikácie:

Najskôr upevníme uvoľnené a vŕzgajúce dosky. Následne prebrúsime
tanierovou brúskou brusivom zrnitosti 16, alebo 40 a priemyselným vysávačom
vysajeme brusný prach.

Na všetky dotknuté stavebné časti (steny, stĺpy, podesty, trubky a pod.)
nalepíme samolepiacu okrajovú dilatačnú pásku UZIN Randdämstreife. Po aplikovaní
penetrácie ju odstraníme. Tým dosiahneme lepšie postranné odvetranie dreveného
podkladu.

Rozmiešame a aplikujeme stierkovaciu hmotu UZIN NC 175. Pre zlepšenie
rozlievania a odvzdušnenia zpracujeme ihličkovým valcom. Po vyzretí je povrch
pripravený na lepenie podlahoviny.
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Vytvorenie podkladu na drevených podlahách
Tabuľka použitia
Podklad
Drevotrieskové dosky,
drev. Podklady staré
parket. podlahy, dosky
UZIN Multimoll Top
Pevne prídržné, vode
odolné zvyšky lepidla
Nepieskované potery
z liateho asfaltu, dlažba
z prír. kameňa, keramiky,
teraso, magneziové
a xylolitové potery
Podklady s veľkým
množstvom špár
(pridanie UZIN NC 182
možné)
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Spotreba [g/m2]

Doba schnutia [min.]

100 - 300

40 – 60

100 - 300

40 – 60

100 - 300

90 - 120

300 - 600

90 - 120

