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Zakres zastosowania

� Podłogi we wnętrzach.

� Do mocowania wykładzin z włókien
poliwinylowych i wykładzin dywanowych z
różnymi rodzajami warstw spodnich, również
do wykładzin z wartwą spodnią z SDR, pianki
poliuretanowej i włókniny.

� Nadaje się również do wykładzin użytkowych,
takich jak PVC, linoleum oraz do parkietów
lakierowanych.

� Nadaje sie do podłóg podgrzewanych.

� Nadaje się do obciążania kółkami krzeseł w
pomieszczeniach mieszkalnych.

Właściwo ści produktu

� Nie zawiera rozpuszczalników zgodnie z
TRGS 610; Giscode D 1.

� Zapach neutralny.

� Możliwe ponowne zdjęcie wykładziny.

� Wysoka wydajność.

Opakowania

Wiadro z tworzywa sztucznego 10 kg
Nr art./Znak kontrolny EAN 4316/5

Wiadro z tworzywa sztucznego 3 kg
Nr art./Znak kontrolny EAN 4317/2
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Dane odno śnie zastosowania/ dane techniczne
Dane materiałowo-technologiczne
Baza materiałowa dyspersja żywic syntetycznych
Składniki 1-składnikowa
Gęstość ok. 1,20 g/cm³
Konsystencja płynna
Barwa jasno beżowa
Oznaczenie zgodnie z:
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie
materiałów niebezpiecznych (GGVS)

- Rozporządzeniem o cieczach palnych (VbF)
-Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych
(GefStoffV) 

nie jest materiałem niebezpiecznym

nie dotyczy
nie jest produktem podlegającym obowiązkowi
oznaczania

Pozostałe informacje: patrz Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.
Trwałość w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed

mrozem ok. 9 miesięcy

Dane o technice zastosowania
Zużycie ok. 100 do 200 g/m²
Temperatura pomieszczenia i podłoża +15 °C do +25 °C 
Sposób nakładania jednostronnie na przygotowanym podłożu, w

zależności od rodzaju spodniej strony wykładziny
zastosować pacę zębatą A 1 lub A 2 (patrz ilustracja)

Czas odpowietrzania*
- dla wykładzin dywanowych
- dla wykładzin włókien poliwinylowych

ok. 10 do 15 minut
ok. 20 do 30 minut

Obciążanie możliwe* natychmiast

* Przy +23 °C i 50 % wzgl ędnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają ten czas. Wyższa
wilgotność powietrza wydłuża podany czas.
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Odpowiednie podło ża

� Nasiąkliwe posadzki mineralne.

� Mineralne masy szpachlowe PCI.

� Podłoża nie nasiąkliwe.

Przygotowanie podło ża

Obowiązują wymogi zgodne z normą DIN 18 365.

Podłoże musi być równe, czyste, suche i trwałe.
Wykładziny użytkowe muszą być trwale
przymocowane do podłoża. 
Podłoża szpachlowane i inne podłoża nasiąkliwe
należy zagruntować środkiem Spezialal-Vorstrich
VG 1. 
Wartwa gruntu zapobiega wnikaniu zbyt dużej
ilości wody w podłoże podczas późniejszego
zmywania warstwy mocującej.
Wykładziny użytkowe mogą po usunięciu warstwy
mocującej – w zależności od zamocowanej drugiej
wykładziny – moga wykazywac zmiany w
wyglądzie. 

Sposób u życia

Wykładzinę przeznaczoną do ułożenia pociąć na
kawałki zbliżone do żądanych wymiarów, położyc
w pomieszczeniu i złożyc w połowie. Uniwersalny
środek do mocowania wykładzin UFX 382 nanieść
równomiernie na podłoże, pokrywając całą jego
powierzchnię. Po upływie czasu odpowietrzania,
wynoszącego ok. 10 do 30 minut ułożyc
wykładzinę. Wartwa powinna być sucha, ale
jeszcze lepka (sprawdzić opuszkami palców).

Zdejmowanie wykładzin:
Wykładzine oderwać w jednym z narożników i
zdjąć. Ewentualne resztki środka mocującego
zwilżyć wodą z płynem do mycia naczyń i po ok.
30 minutach usunąć. Wykładziny użytkowe należy
poddać gruntownemu czyszczeniu.

Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć ciepłą
wodą. Zanieczyszczone wykładziny zmywać
natychmiast ciepłą wodą lub (w przypadku
wykładzin dywanowych) środkiem do czyszczenia
dywanów. 

Każdorazowo nale ży dokładnie przestrzega ć

specjalnych wskazówek producenta
wykładzin.
Wskazówki dotycz ące bezpiecze ństwa

Ogólne wskazówki odno śnie produktów
dyspersyjnych

Nie dopuszczać do wyschnięcia dyspersji na
skórze. Przyschniętą dyspersje usuwać woda z
mydłem. W razie niebezpieczeństwa
rozpryskiwania chronić oczy. Jeżeli dyspersja
dostanie się do oka, zmyć dokładnie wodą. Jeżeli
podrażnienie oczu ni ustąpi w ciągu kilku minut,
udać się do okulisty.

Pozostałych informacji można zasięgnąć z karty
bezpieczeństwa PCI.

Serwis architektoniczny

Proszę włączyć doradców PCI do konsultacji
obiektowych. Wszelka dokumentację prosimy
zamawiać w biurze w Poznaniu. 
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