Technický list výrobku

UZIN Turbolight®- System
Systém pro rychlou výstavbu a renovaci

SYSTÉMOVÁ SKLADBA PRO ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH PROBLÉMŮ:
► při limitované únosnosti (statika) jako lehčená potěrová
konstrukce
► při limitované stavební výšce jako tenká potěrová konstrukce
► při prověšených nosných desek jako nosná vyrovnávací
konstrukce
► při termínových tlacích jako rychlá potěrová konstrukce

POUŽITÍ:

VLASTNOSTI:

► na trámové dřevěné stropy a prkenné podlahy
► na betonové stropy
► pro namáhání v obytných, kancelářských a zasedacích
prostorech (viz tabulka „Doporučená zatížení“)
► jak připojený, tak na oddělující vrstvě
► pro všechny druhy podlahových krytin (kromě dřevěné
dlažby)
► pro všechny druhy keramických dlaždic a přírodního
kamene – také pro velké formáty
► pod teplovodní a elektrické podlahové vytápění
► ve vlhkých prostorech*

► systémová skladba od surové základové desky až ke
krytině
► rychlý stavební systém, pokládka podlahové krytiny musí
být provedena co nejdříve
► nízká měrná hmotnost
► doporučené zatížení do 4 kN bodové zatížení a 5 kN/m2
plošné zatížení
► dobrý zvukový útlum podle DIN EN ISO 140-8
► dobrá tepelná izolace
► F 60 (vysoká odolnost šíření ohně, AbP čís. P-SAC02/III-984)
► F 90 (odolnost proti ohni s ohnivzdornou deskou, AbP čís.
P-SAC02/II-808)
► nehořlavý
► maximální velikost pole 100 m2 max. délka strany v připojeném systému: 15 m* max. délka strany na dělicí podložce: 10 m*
► pro vnitřní a vnější prostředí
* viz „Důležitá upozornění“

Uzin Utz AG
Dieselstraße3
D-89079Ulm
E-Mail info@uzin-utz.com
Telefax+49(0)7314097-214

Česká republika
Uzin Utz Česká republika s.r.o.
Českomoravská12a |19000 Praha 9
Telefon +420 283 083 314
E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz

Slovenská republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 9401001 Žilina
Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN Turbolight®- System
UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM NA BETONOVÝCH PODKLADECH:

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM NA DŘEVĚNÝCH TRÁMOVÝCH
STROPECH:

Tenký potěr UZIN NC 195 /
UZIN SC 995

Tenký potěr UZIN NC 195 /
UZIN SC 995

Renovační rouno UZIN RR 201 Renoviervlies

Renovační rouno
UZIN RR 201 Renoviervlies

Lehká vyrovnávací malta
UZIN SC 914 Turbo /
UZIN SC 912 Ergo

Lehká vyrovnávací malta
UZIN SC 914 Turbo /
UZIN SC 912 Ergo

Univerzální připravená penetrace
UZIN PE 360 PLUS

1 K PUR rychlá penetrace
UZIN PE 412
nebo
2-K špachtlovací penetrace
UZIN PE 630

Betonová podlaha

Dřevěný trámový strop

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM – TECHNICKÉ ÚDAJE SYSTÉMOVÝCH KOMPONENTŮ
UZIN SC 914 Turbo /
UZIN SC 910 + specifikovaný styroporgranulát

UZIN SC 912 Ergo1)

UZIN NC 195

UZIN SC 995

UZIN RR 201

Min. tloušťka připojený systém

20 mm

6 mm

-

-

-

Min. tloušťka plovoucí systém

30 mm

-

-

-

-

Max. tloušťka

bez omezení 2)

100 mm

-

-

-

Hustota (vytvrzené)

0,35 kg/l

0,32 kg/l

Spotřeba (suchá malta)

2,6 kg/m /cm

2,6 kg/m /cm

1,7 kg/m /mm

1,7 kg/m /mm

-

Spotřeba (v systému)

2,6 kg/m /cm

2,6 kg/m /cm

20-25 kg/m

min. 20 kg/m

dle m2

Tepelná vodivost

0,12 W/mK

0,08 W/mK

-

-

-

Třída staveb.hmot (DIN 4102)

A2

A2

A1

A1

A2

Potřebné množství vody

ca. 11 l / pytel

ca. 8 l / pytel

ca. 5 l / pytel

ca. 4,5 l / pytel

-

Doba zpracování

ca. 30 min *

ca. 30 min *

20-30 min *

20-40 min *

-

Pochůznost po

10-12 hod*

10-12 hod *

2-3 hod *

2-4 hod *

okamžitě

Velikost balení

80 l / 21 kg pytel

80 l / 21 kg pytel

25 kg pytel

25 kg pytel

1,00 x 60 m

2
2

3)

1,9 kg/l
2
2

1,9 kg/l
2

2

2

2

*při 20 oC a 65 % rel. vlh. vzduchu
1) použitelné pouze připojené
2) zabudovaná výška UZIN SC 910 + styroporgranulát: max. 300 mm
3) prosím, dbát na informace ze samostatného TL pro UZIN SC 910

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM – DOPORUČENÁ ZATÍŽENÍ
Krytina

Množství UZIN NC 195

Max. plošné zatížení1)

Max. bodové zatížení2)

Kategorie (DIN EN 1991)

4 kN/m

2

Textilní/elastické krytiny a parkety

20 kg/m

3 kN

A, B1, B2

Textilní/elastické krytiny a parkety

25 kg/m2

5 kN/m2

4 kN

A, B, C1, C2

Přírodní kámen tloušťka menší než 10 mm a keramické dlaždice s délkou hrany do 10 cm

20 kg/m2

3 kN/m2

2 kN

A, B1

Přírodní kámen (tloušťka nejméně 10 mm) a keramické dlaždice s délkou hrany větší než 10 cm

20 kg/m2

4 kN/m2

3 kN

A, B1, B2

Přírodní kámen (tloušťka nejméně 10 mm) a keramické dlaždice s délkou hrany větší než 10 cm

25 kg/m2

5 kN/m2

4 kN

A, B, C1, C2

Krytina

Množství UZIN SC 995

Max. plošné zatížení1)

Max. bodové zatížení2)

Kategorie (DIN EN 1991)

Veškeré druhy krytiny(mimo masivních parket)

min. 20 kg/m

2 kN/m

2 kN

A

Při požadavcích na vyšší zatížení si vyžádat technickou poradu k aplikaci.
1) Po 3 dnech po zhotovení tenkého potěru max. 2 kN
2) Po 7 dnech po zhotovení tenkého potěru, po 3 dnech po zhotovení tenkého potěru max. 2 kN

2

2

2

UZIN Turbolight®- System
UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM – PLOŠNÉ HMOTNOSTI A TLOUŠŤKY VRSTVY

1)
2)
3)

Celková vestavěná výška

Vestavěná výška1)2)
UZIN SC 914 Turbo / UZIN SC
910 + styroporgranulát

Plošná hmotnost3)
UZIN NC 195

Plošná hmotnost3)
UZIN SC 995

Plošná hmotnost celkem

~ 4 cm

3 cm

20 kg/m2

20 kg/m2

ca. 33,5 kg/m2

~ 4,5 cm

3 cm

25 kg/m2

-

ca. 39,5 kg/m2

~ 6 cm

5 cm

20 kg/m2

20 kg/m2

ca. 40,5 kg/m2

~ 6,5 cm

5 cm

25 kg/m2

-

ca. 46,5 kg/m2

Každý další centimetr vestavěné výšky zvyšuje plošnou hmotnost o 3,5 kg/m .
Zabudovaná výška a plošná hmotnost platí také pro UZIN SC 912 Ergo, pokud nepřekročí max. zabudovaná výška 100 mm
20 kg UZIN NC 195/ UZIN SC 995 >> 23 kg/m2 vytvrzeného tenkého potěru.
25 kg UZIN NC 195 /UZIN SC 995 >> 29 kg/m2 vytvrzeného tenkého potěru.
2

UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEM – TECHNICKÁ DATA
Vlastnost

Hodnota

Doklad

Zvukový útlum podle DIN EN ISO 140-8

10 dB (5 cm výška skladby)

Zkušební protokol MFPA Lipsko

Zvukový útlum podle DIN EN ISO 16 251-1

17 dB (52 mm skl. výška, připojené
s UZIN Multimoll Softsonic)

Zkušební protokol Uzin Utz

Zvukový útlum podle DIN EN ISO 16 251-1

18 dB (52 mm skl. výška, připojené
s UZIN RR 620)

Zkušební protokol Uzin Utz

Zvukový útlum podle DIN EN ISO 16 251-1

20 dB (55 mm skl. výška, připojené
s UZIN RR 189)

Zkušební protokol Uzin Utz

Třída odolnosti proti ohni

F 60 (5 cm skladeb. výška)

Všeobecný stavební protokol čís. P-SAC02/
III-984

Třída odolnosti proti ohni

F 90 (6 cm výška skladby s
Promatec-H ochr. deskou 10 mm)

Všeobecný stavební protokol čís. P-SAC02/
II-808

Povrchová pevnost v tahu

min. 1 N/mm2

Zkušební protokol Uzin Utz

ZRALOST PRO KLADENÍ* LEHČENÉ VYROVNÁVACÍ MALTY PRO UZIN NC 195 A UZIN SC 995
Tloušťka vrstvy UZIN SC 914 Turbo: bez omezení

Doba do zralosti pro kladení 1) : 2 dny

Tloušťka vrstvy UZIN SC 912 Ergo: do 10 cm

Doba do zralosti pro kladení 1) : 2 dny

Tloušťka vrstvy UZIN SC 910 + styroporgranulát: do 30 cm

Doba do zralosti pro kladení 1) : 2 dny

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu
1)
Pokládání provádět v době 1 – 2 dny po dosažení zralosti pro kladení lehčené vyrovnávací malty.

ZRALOST PRO KLADENÍ* UZIN NC 195 A UZIN SC 995
Nanesené množství UZIN NC 195

Druh krytiny

Doba do zralosti pro kladení

20 kg/m

2

Textilní/elastické krytiny

5 dnů 2)

25 kg/m2

Textilní/elastické krytiny

6 dnů 2)

20 nebo 25 kg/m2 + UZIN PE 414 BiTurbo 1)

Parkety

2 dny

20 kg/m

Keramické dlaždice

3)

1 den

25 kg/m2

Keramické dlaždice 3)

2 dny

Nanesené množství UZIN SC 995

Druh krytiny

Doba do zralosti pro kladení

Textilní/elastické krytiny

7 dnů

Vícevrstvé parkety

2 dny

2

20 kg/m2
20 kg/m + UZIN PE 414 BiTurbo
2

20 kg/m

2

1)

Keramická dlažba

3)

2 dny

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.
1)
Dva dny po nanesení tenkého potěru penetrovat s UZIN PE 414 BiTurbo.
2)
Kladení provádět co nejdříve. Pokud bude následovat později než za 7 dnů po položení tenkého potěru UZIN NC 195 nebo UZIN SC 995, je nutné tento 2 dny po položení jednou penetrovat
s UZIN PE 400 nebo UZIN PE 414 BiTurbo. Během doby ležení musí dosahovat rel. vlhkost vzduchu min. 50% a max. 75%.
3
) U krytin, které jsou citlivé na probarvení, např. přírodní kameny, je pro zralost pro pokládku nutné plánovat zásadně o 1 den navíc.

UZIN Turbolight®- System
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
► Při použití ve venkovním prostředí a při použití ve vlhkých prostorách si vyžádat technickou poradu k aplikaci.
► Při pokládce přírodních kamenů si vyžádejte technickou
poradu.
► Do venkovního prostředí použít jen světlé keramické
dlaždice.
► Požadavky na ochranu před hlukem budou splněny, jen
když budou dodrženy minimální tloušťky. Při výpočtu
zvukové izolace podle DIN 4109 je nutno vzít v úvahu
odpočet 2 dB ze zkušební hodnoty.
► Z důvodu nízké tepelné vodivosti malty UZIN SC 914
Turbo je zvláště nutné dbát na vysoké teplotní rozdíly,
např. při extrémním slunečním záření v zimních zahradách.
► Pokud je při nepříznivých klimatických podmínkách nejistota o zralosti pro kladení UZIN SC 914 Turbo, UZIN SC
912 Ergo nebo UZIN SC 910, je možno obsah vlhkosti
na místě zjistit CM měřením. Při váze vzorku malty 10 g
je zralost pro kladení dosažena, jestliže je obsah vlhkosti
maximálně 10 CM- %.
► Ve specifických materiálech mohou u UZIN Turbolight®-System vzniknout jemné vlasové trhliny. Na základě
vyztužení dlouhými skelnými vlákny neomezí funkčnost
celého systému.
► U zde uvedených povolených zatížení je přihlédnuto
k zatížení statickému. Dynamická zatížení jsou řešena
zvláště.

► Jednotlivé technické listy použitých materiálů jsou k dohledání na webových stránkách www.uzin.cz.
► Lehčená malta UZIN SC 910 (2 pytle na 200 l styroporgranulátu) je technicky shodná s lehčenou maltou UZIN
SC 914 Turbo.
► Také u připojených konstrukcí se mohou vyskytnout duté
zvuky. Tyto jsou pro UZIN Turbolight®-System specifické
a nemají žádnou souvislost s nějakým defektem.
► Před provedením UZIN Turbolight®-System mají být
ukončeny veškeré stavební práce, jinak jsou nutná speciální ochranná opatření.
► Řešení spár: spáry, které ohraničují pole, mají být proříznuty v UZIN NC 195 po dosažení pochůznosti, nejpozději
po 48 hod. Bez teplotního zatížení mohou být tyto spáry
před pokládkou krytiny silově uzavřeny. Při teplotním
zatížení má být vyžádána technická porada.
► Při pokládání textilních a elastických podlahových krytin
může být eventuálně nutné jemné stěrkování
► Zpevnění pro zařizovací a instalační vybavení na UZIN
Turbolight®-System se provádí přímo na nosnou desku.
U připojených konstrukcí je možné instalaci provádět
přímo na UZIN Turbolight®-System. U konstrukcí na
dělicí podložce se musí instalace provádět po odstranění
dotčené části podlahy přímo na nosný podklad za vhodných opatření s ohledem na zvukovou izolaci.

PŘÍKLADY SYSTÉMOVÉ SKLADBY PRO RŮZNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY / PARKETY
						
			
®TURBOLIGHT
Turbolight®- System			
SYSTEM

UZIN
potěr
UZINNC
NC195
195tenký
Dünnestrich
2 2
spotřeba
25kg/m
kg/m
Verbrauch~~20
20kg/m
kg/m22 nebo
oder 25

UZIN RR 201 renovační rouno celoplošně položit, přesazení 2 – 3 cm

				UZIN SC 914 Turbo lehká vyrovnávací malta / UZIN okrajová dilatační páska 8/100
			

PENETRACE

PODKLAD

tloušťka vrstvy min. 3 cm (na oddělující vrstvě), vybíhající do tl .granulátu (připojená), spotř. ~ 2,6 kg/ m2/cm

UZIN PE 360 PLUS univerzální penetrace naná-

UZIN PE 412 1-K PUR penetrace popískovaná, nanášení nylonovým plyšovým válečkem spotřeba
~ 150 g/m2 nebo UZIN PE 650 1 K flexibilní penetrace,
nanášení hladítkem, spotřeba ~ 80 – 280 g/m2

Trvale suchý, nosný podklad
betonová podlaha

Trvale suchý, nosný podklad
dřevěný trámový strop

šení pěnovým válečkem, spotřeba ~ 100 - 150 g/m2

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku
pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. 06.2020 / 11.20 / Kro

