perfektní od základu.

UZIN pro designové
podlahoviny.

UZIN. A PODLAHA JE VAŠE.
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| UZIN LVT Systems

SPRÁVNÝ SYSTÉM
PRO KAŽDÉ
POUŽITÍ.
UZIN se věnuje vinylovým podlahovým krytinám, které zažívají mimořádný boom,
již pěknou řádku let. Již v roce 2000 přišel na trh s prvním systémem pro rozměrově stabilní pokládku designových podlahovin. Tento systém, který byl tvořen
lepidlem UZIN KE 66, stěrkovací hmotou UZIN NC 170 a penetračním nátěrem
UZIN PE 360, zároveň ustanovil základní měřítko pro další vývoj v celém tomto
segmentu pokládky podlahových krytin. Ještě i v současné době patří tento systém mezi podlaháři k neoblíbenějším, jak dokazuje poslední anketa odborného
časopisu FußbodenTechnik vycházejícího v Německu.
Jak již je pro UZIN typické, přes úspěch s výše uvedeným systémem, pokračuje
v dalších inovacích. Výsledkem je např. technologie suchého lepení switchTec,
která umožňuje nejen rychlou, bezprašnou a bezhlučnou pokládku, ale i pozdější snadné odstranění přilepené podlahové krytiny od podkladu beze zbytků.
Vedle toho byly stěrkovací hmoty UZIN vylepšeny technologií Level Plus Effect,
která výrazně napomáhá k provádění optimální pokládky designových podlahových krytin. Stále se rozšiřující sortiment nářadí WOLFF přispívá k efektivitě
prací spojených s pokládkou a výrobky řady UZIN Care pro čištění a ošetřování
podlahových krytin uzavírají kruh sofistikovaného systému.
Díky našemu, skoro 20letému know-how ve výzkumu a vývoji v oblasti pokládky
designových podlahových krytin, máme dnes pro vás kompletní optimální variantní systémy řešení pro různé situace a potřeby. Při výběru systému se jednoduše můžete rozhodnout podle typu objektu a situace, použití a preferencí
– volíte od základu perfektní výsledek.

UZIN LVT Systems |
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TRADIČNÍ
DOKONALOST.

Mokré lepení

|
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MOKRÉ LEPENÍ

Osvědčený systém

UZIN KE 66* | UZIN NC 170 LevelStar** | UZIN PE 360 PLUS**

V 90 % případů můžete provést perfektní pokládku designových
podlahových krytin pomocí osvědčeného tradičního systému UZIN.
Zcela po právu patří mezi nejoblíbenější kladečské systémy svého
druhu, jak potvrdila aktuální anketa odborného německého časopisu FußbodenTechnik mezi podlaháři.

UZIN KE 66

vlákny vyztužené lepidlo
Vlákna obsažená v lepidle zaručují rozměrově stabilní lepení designových podlahových
krytin a redukují zbytkové vtlaky na minimum. Vedle toho toto lepidlo splňuje veškeré požadavky s ohledem na EMICODE EC 1 PLUS a Modrého anděla.

Výhody:
+ jisté, rozměrově stabilní lepení s vysoce pevným lepidlovým hřebínkem ve střihu
+ zamezuje tvorbě spár
+ zvýšená přilnavost u hladkých podlahových krytin
+ doporučováno předními výrobci podlahových krytin

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

produkt č. 11722					
produkt č. 64886		
			

UZIN KE 66/ UZIN KE 62

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 360 PLUS

Cementový potěr

* Alternativně lze použít disperzní lepidlo UZIN KE 62
** Bližší informace k univerzální penetraci UZIN P 360 PLUS a prémiové
stěrkovací hmotě UZIN NC 170 LevelStar najdete na str. 17.

14 kg plast. nádoba
6 kg plast. nádoba

KVALITA, CO
VŠECHNO SNESE.

Mokré lepení

|
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MOKRÉ LEPENÍ

Vysoce účinný systém

UZIN KE 68 | UZIN NC 170 LevelStar* | UZIN PE 360 PLUS*

Systém se speciálním lepidlem doporučený do prostor, kde je
nutno počítat se zvýšeným zatížením, jako např. zvýšenou teplotou
resp. častým kolísáním teplot, mokrým čištěním či mechanickou
zátěží.

UZIN KE 68

1-K hybridní lepidlo na STP bázi
Snadno zpracovatelné speciální jednosložkové lepidlo vhodné pro vysoké zatížení
a požadavky. Lepidlo se vyznačuje vysokou rozměrovou stabilitou, především při zatížení
teplem nebo stojící vodou v místech spár. Dále je toto lepidlo vhodné pro prostory s vyšším
mechanickým zatížením. Vedle toho toto lepidlo UZIN KE 68 splňuje veškeré požadavky s
ohledem na EMICODE EC 1 PLUS a Modrého anděla.

Výhody:
+ vysoká rozměrová stabilita
+ vysoká teplotní stabilita
+ hotové k okamžitému použití
+ dobrá stabilita lepidlového hřebínku

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

Produkt č. 87429					

UZIN KE 68

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 360 PLUS

Cementový potěr

* Bližší informace k univerzální penetraci UZIN P 360 PLUS a prémiové
stěrkovací hmotě UZIN NC 170 LevelStar najdete na str. 17.

14 kg plast. nádoba

PROVEDENÍ
NEZANECHÁVAJÍCÍ
ŽÁDNÝCH STOP.
UZIN KE 68

UZIN NC 175 NEU

UZIN PE 630

Dřevěná prkna

Mokré lepení

|
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MOKRÉ LEPENÍ

Osvědčený systém

UZIN KE 68* | UZIN NC 175 LevelStar | UZIN PE 630

Při sanaci podlahových krytin by měly být práce a provozní přestávka co možná nejkratší. Použitím rychlého a bezpečného
systému UZIN tvořeného rychlou penetrací a samorozlévací
stěrkovací hmotou s Level Plus Effect S lze dosáhnout při kladení
designových podlahových krytin dvojnásobné úspory času.

UZIN PE 630

2-K stěrkovací penetrace
Pastovitá a velmi rychle schnoucí 2-K disperzní cementová stěrkovací hmota se díky svým
tvrdě elastickým vlastnostem perfektně hodí na renovace podkladů s výskytem spár, jako
je například keramická dlažba nebo prkenná podlaha.
Další výhody:
+ plní, uzavírá a uhlazuje v jednom pracovním postupu
+ vynikající přídržnost k podkladu
Produkt č. 36612					

A+B 16kg plast. nádoba

UZIN NC 175 NEU

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

vlákny armovaná stěrkovací hmota
Samorozlévací, vlákny armovaná cementová stěrkovací hmota s Level Plus Effect S pro
tloušťky vrstvy do 20 mm.
Výhody:
+ extrémně dobrý rozliv, hladké krytiny lze lepit přímo bez nutnosti jemného
stěrkování
+ možnost nanášení raklí (zubování R 3)
+ poskytuje stabilizovanou rovnou vrstvu, kritické konstrukce mohou být
ponechány
Produkt č. 1136				

		

25 kg pytel
C 40
DIN EN 13 813

UZIN KE 68

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 630

Keramická dlažba

* Bližší informace k hybridnímu lepidlu
UZIN KE 68 najdete na stránce 7.

F10

MYSLET NA
BUDOUCNOST.

Suché lepení

|

SUCHÉ LEPENÍ

Systém pro nové podklady
Sigan Elements Plus | Planus* | UZIN NC 170 LevelStar* |
UZIN PE 360 PLUS*

Pokud počítáme s budoucím bezezbytkovým odstraněním designové podlahové krytiny z vystěrkovaných podkladů nebo podkladů
kovových, je nejpraktičtější metodou suché lepení. Pomocí speciální lepivé folie provádíme pokládku rychle, čistě, bez zápachu
a hluku. Díky tomu je možno provádět pokládku resp. výměnu
podlahové krytiny dokonce bez přerušení provozu. Nová podlaha
je okamžitě pochozí a plně zatížitelná.

SIGAN ELEMENTS PLUS

vysoce účinná lepivá folie na celoplošné lepení
Pomocí Sigan Elements Plus jsou designové podlahové krytiny lepeny nejenom velmi
rychle, ale i s mimořádnou rozměrovou stabilitou. Podlahová krytina je následně velmi
snadno bezezbytkově odstranitelná z podkladu, a to bez nutnosti použití strojů.
Výhody:
+ žádná doba čekání na vytvrzení lepidla, vysoký hodinový výkon na m2
+ okamžitá plná zatížitelnost
+ s použitím speciální penetrace Planus krytina následně bezezbytkově a snadno
odstranitelná
+ provádění pokládky bez časového stresu
Produkt č. 71280
Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

		

Sigan Elements Plus

Planus

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 360 PLUS

Cementový potěr

0,75 x 25m Sigan Elements Plus = 18,75m2
včetně 0,05m x 25m Sigan Elements Plus okrajové pásky =1,25m2

* Bližší informace k univerzální penetraci UZIN PE 360 PLUS
a prémiové stěrkovací hmotě UZIN NC 170 LevelStar najdete na str.17
Informaci k penetraci Planus najdete na www.uzin.cz
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S ÚSPOROU ČASU
BĚŽÍ VŠECHNO HLADCE.

Suché lepení
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SUCHÉ LEPENÍ

All-In-One systém pro staré podklady
Sigan Elements
Chceme-li rychle pokládat a lepit novou designovou podlahovou krytinu na stávající hladkou podlahovinu a přitom ji někdy
v budoucnu opět snadno odstranit, pak je zde k dispozici ideální řešení pomocí folie Sigan Elements. Díky Sigan Elements
to jde rychle a bez použití strojů, bez znečištění a zápachu
nebo hluku. Díky tomu je možno provádět pokládku resp. výměnu podlahové krytiny dokonce bez přerušení provozu. Nová
podlaha je okamžitě pochozí a plně zatížitelná.

SIGAN ELEMENTS

vysoce účinná lepivá folie na celoplošné lepení
Díky patentované speciální lepicí folii je možno lepit novou designovou podlahovou
krytinu přímo na podlahovinu stávající. Při potřebě tuto podlahovinu opět odstranit
zůstává původní podlahová krytina nepoškozena a v původním stavu.
Prostě jednoduché, rychlé a čisté řešení.
Výhody:
+ žádná doba čekání na vytvrzení lepidla, vysoký hodinový výkon na m2
+ na stávající podlahové krytiny (PVC, linoleu apod.)
+ okamžitá plná zatížitelnost, pokládka bez přerušení provozu
+ následně bezezbytkově a snadno odstranitelná
+ provádění pokládky bez časového stresu

Produkt č. 71279

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

		

Sigan Elements

Stará podlahová krytina

0,75 x 25m Sigan Elements = 18,75m2
včetně 0,05m x 25m Sigan Elements okrajové pásky =1,25m2

TICHÝ KROK.

Plovoucí pokládka

|

15

PLOVOUCÍ POKLÁDKA

Systém pro podlahoviny s click zámkovým spojem
UZIN RR 620 | UZIN NC 170 LevelStar* | UZIN PE 360 PLUS*

Při tzv. plovoucí pokládce designových podlahových krytin je
nutno dbát na dokonalou rovinnost podkladu, protože každá
nerovnost v podkladu se dříve či později prorýsuje do položené
podlahoviny a je na pohmat cítit či dokonce zřetelně viditelná.
Stěrkovací hmoty UZIN s Level Plus Effect S nabízejí v tomto
směru optimální řešení. Pro co nejlepší výsledek i ve smyslu tlumení kročejového hluku je doporučeno použití systémové izolační
podložky.

UZIN RR 620

samolepicí, izolační podložka kročejového hluku
Jednostranně lepicí izolační podložka kročejového hluku pro ideální pokládku designových
podlahových krytin.
Výhody:
+ oddělující
+ redukce kročejového hluku
+ samolepící na podklad
Produkt č. 87385		

				

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

uvedení na trh - Jaro 2019

UZIN RR 620

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 360 PLUS

Cementový potěr

* Bližší informace k univerzální penetraci UZIN PE 360 PLUS
a prémiové stěrkovací hmotě UZIN NC 170 LevelStar najdete na str.17

1 role = 7,5 m2

ZÁKLAD
JE ZÁKLAD.

Volná pokládka

|
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VOLNÁ POKLÁDKA

Dobrý základní systém

UZIN NC 170 LevelStar | UZIN PE 360 PLUS

Volná pokládka, jak již sám název napovídá, se vyznačuje tím, že
podlahové dílce se na podklad nelepí, ale volně pokládají. Pro
dosažení perfektního výsledku je nutno vyrovnat nerovnosti v podkladu stěrkovací hmotou.
Stěrkovací hmoty UZIN s Level Plus Effect S nabízejí v tomto
směru perfektní řešení. Ve spojení se správnou penetrací vytvoří
ideální základ pro optimální provedení volné pokládky designové
podlahové krytiny.

UZIN NC 170 LEVELSTAR

Premium stěrkovací hmota

Samorozlévací, extrémně hladká cementová stěrkovací hmota s Level Plus Effect S, která
poskytuje nejlepší výsledek. A to v každé tloušťce vrstvy.
Výhody:
+ rychlá zralost pro pokládku
+ mimořádně dobrý rozliv, ještě lepší výsledek povrchového vzhledu položené podlahové
krytiny
Produkt č. 1062		
Produkt č. 21446
					

25 kg pytel
1000 kg Big Bag
C 40
DIN EN 13 813

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

F7

UZIN PE 360 PLUS

Univerzální penetrace

Rychle schnoucí disperzní penetrace UZIN PE 360 PLUS zvyšuje pevnost v napojení a váže
povrchový prach.
Další výhody:
+ velmi dobré vlastnosti pronikání, zároveň tvoří povrchový film
+ redukuje savost podkladu

Produkt č. 77299		

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 360 Plus

Cementový potěr

			

10 kg CUBE it simple
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Nářadí

PERFEKTNÍ OD ZÁKLADU.
Co všechno Vám nabízí náš sortiment pro designové podlahové krytiny? Pro dosažení perfektního výsledku pokládky Vám vedle mokrých lepidel a lepidel pro suché lepení, penetrací a stěrkovacích hmot
nabízíme rovněž stále se rozšiřující sortiment strojů a speciálního nářadí značky WOLFF a univerzální
soklové pásky pro lepení soklových proužků a soklových lišt. Čisticí a ošetřovací prostředky UZIN Care
zastřešují portfolio výrobků pro efektivní provádění pokládku designových podlahových krytin a jejich
následnou údržbu.
UZIN je díky tomu jediným dodavatelem na světě, který Vám nabízí kompletní sortiment výrobků, počínaje přípravou podkladu a údržbou designových podlahových krytin konče.

NEJLEPŠÍ NÁŘADÍ PRO POKLÁDKU
DESIGNOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Kompletní souprava

Sada Wolff Design Collection nabízí ucelenou soupravu pro technicky
perfektní provedení pokládky designových podlahových krytin. Veškeré
nářadí v soupravě je robustní konstrukce a umožňuje provádění prací
s komfortem a jistotou.

WOLFF DESIGN COLLECTION

Řezač spojů Wolff Linocut:

Perfektní spoje u všech elastických a
vpichovaných podlahovin. Mnohostranný
způsob použití díky variabilitě dorazů.
Fas Trimmer
Snadné a rychlé zarovnání roztřepených
vláken, vzniklá např. zlomením či popraskáním podlahové krytiny.
Přítlačný váleček Duo
Pro přitlačení podlahové krytiny, nyní v
novém stabilnějším provedení.
Úkosové nůžky
Pro snadný a čistý střih malých růžku.

Produkt č. 74843

Kufřík se soupravou

Lepení soklových lišt | čištění a údržba

|
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LEPENÍ SOKLOVÝCH PROFESIONÁLNÍ PÉČE O VAŠE
LIŠT
PODLAHY
Lepení soklových lišt rychle,
jistě a bez použití rozpouštědel?
Použitím pásky UZIN U-Tack
získáváte naprostou výhodu
oproti lepení pomocí mokrých
lepidel, horkovzdušným lepením,
přitloukání hřebíčky nebo lepení
lepidly s obsahem rozpouštědel.

Sortiment programu UZIN Care zahrnuje rovněž řešení pro lakování
elastických podlahových krytin a retušování povrchových škrábanců:
osvědčený dvousložkový výrobek UZIN Turbo Protect Plus a UZIN
Refresher Set.

UZIN TURBO PrOTECT PLUS

Prémiová 2složková ochranná vrstva

UZIN U-TACK

Perfektní zakončení Oboustranně lepicí soklová
páska
Pomocí transparentní, univerzální
oboustranně lepicí pásky lze velmi
snadno a rychle nalepit sokové pásky
nebo proužky podlahové krytiny. Nalepit navíc čistě, trvale a šetrně k životnímu prostředí.
Výhody:

+ univerzální použití
+ rychlá aplikace
+ bez rozpouštědel / odpovídá TRGS 610
Produkt č. 84274
(25 mm x 50m)
Produkt č. 84274
(40 mm x 50m)
Produkt č. 84273
(50 mm x 50m)
Produkt č. 84272
(85 mm x 50m)

7 rolí UZIN U-Tack 25
6 rolí UZIN U-Tack 40
5 rolí UZIN U-Tack 50

UZIN Turbo Protect Plus je dvousložkový lak na bázi vody s mimořádně velkou odolností proti
čisticím a desinfekčním prostředkům, který dlouhodobě chrání podlahovou krytinu. UZIN
Turbo Protect Plus je ideální pro mimořádně dlouhodobou ochranu nově položených nebo
sanovaných elastických podlahovin.
Výhody:
+ usnadňuje provádění běžného čištění
+ aplikace pouze v jedné vrstvě/ úspora nákladů a času
+ rychlá doba schnutí a vytvrzení
+ zlepšuje kvalitu povrchového vzhledu
Produkt č. 79377

			

4l kanystr + 1l lahev (tvrdidlo)

UZIN REFRESHER SET

Prémiová 2složková opravná retuš

UZIN Refresher Set je dvousložkový výrobek pro optické retušování drobných škrábanců
a povrchového opotřebení na elastických podlahových krytinách.
Výhody:
+ perfektní vylepšení optiky podlahové krytiny
+ úsporná / kompletní sanace
+ nezpůsobuje rozdíly ve stupni lesku povrchu

3 role UZIN U-Tack 85
Produkt č. 80436

			

80 ml kanystr + 20 ml lahvička (tvrdidlo)
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Ing. Jan Frankl, obchodně-technický poradce
Ing. Jan Frankl, obchodně-technický poradce
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