Karta techniczna produktu
1-składnikowy poliuretanowy preparat gruntujący

UZIN PE 404
1-sk³adnikowy, poliuretanowy preparat gruntuj¹cy do wzmacniania wierzchniej warstwy podk³adów pod³ogowych.

Opis:
UZIN PE 404 to gotowy do u¿ycia, jednosk³adnikowy poliuretanowy środek gruntuj¹cy do pod³o¿y ch³onnych i niech³onnych. Preparat bardzo dobrze wnika w pod³o¿e
wzmacniaj¹c wierzchni¹ warstwê jastrychów. Do stosowania wewn¹trz pomieszczeñ.
Jako grunt wzmacniaj¹cy pod³o¿e:

3

do wzmacniania luźnych, s³abych zawieraj¹cych rysy
i drobne pêkniêcia pod³o¿y

Jako grunt systemowy:

3

do stosowania przed klejeniem pod³óg drewnianych
klejami na bazie ¿ywic reaktywnych

Jako grunt zwiêkszaj¹cy przyczepnośæ:

3
3
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na jastrychach cementowych, anhydrytowych i ska³odrzewnych, betonie, p³ytach wiórowych;
do pod³óg z wodnym ogrzewaniem pod³ogowym
do pod³óg obci¹¿anych rolkami kó³ek meblowych wg
normy DIN EN 12 52.

W³aściwości
W³
ś i ś i produktu/
d kt / zalety:
l
Gotowy do u¿ycia, jednosk³adnikowy, szybkoschn¹cy
preparat gruntuj¹cy. Niska lepkośæ, szybka i ³atwa aplikacja.
Substancje wi¹¿¹ce: Utwardzaj¹ce siê pod wp³ywem wilgoci
modyfikowane prepolimery poliuretanowe.
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Szybkoschn¹cy
£awy w u¿yciu
Gotowy do bezpośredniego u¿ycia
Nie zawiera rozpuszczalników
EMICODE EC 1 R PLUS/bardzo niska emisyjnośæ

Dane techniczne:
Opakowanie:

Produkt UZIN PE 404 charakteryzuje siê krótkim czasem
schniêcia dziêki temu jest idealny do stosowania w przypadku projektów o napiêtym harmonogramie.

kanister z tworzywa sztucznego

Zawartośæ opakowania:

10 kg

Okres przechowywania:

co najmniej 9 miesiêcy

Kolor:

czerwony

Temperatura stosowania:

co najmniej 15°C
na poziomie pod³o¿a

Zu¿ycie:

ok. 80-150 g/m2
na jedn¹ warstwê

Czas utwardzania siê:

zobacz w tabeli na odwrocie*

* zobacz wa¿ne wskazówki
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UZIN PE 404
3 Optymalne

Przygotowanie pod³o¿a:
Pod³o¿e musi byæ stabilne, równe, bez spêkañ, czyste i wolne
od substancji mog¹cych zmniejszaæ przyczepnośæ (zabrudzenia, oleje, smary).

warunki stosowania to temperatura powietrza
18–25°C i temperatura pod³ogi powy¿ej 15°C. Niska temperatura i niska wilgotnośæ powietrza wyd³u¿aj¹ czas schniêcia,
natomiast wysoka temperatura i wysoka wilgotnośæ powietrza
skracaj¹ czas schniêcia.

Jastrychy cementowe i anhydrytowe nale¿y przeszlifowaæ
i odkurzyæ.

3 Je¿eli pod³o¿e jest zwarte, a zale¿y nam na jego wzmocnieniu

Pod³o¿e nale¿y sprawdziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami i normami i w razie odstêpstw zg³osiæ zastrze¿enia.
Nale¿y usun¹æ wszelkie miêkkie lub s³abo zwi¹zane warstwy,
takie jak np. środki antyadhezyjne, wszelkie pozosta³ości
klejów, mas wyrównuj¹cych, pow³oki malarskie, środki gruntuj¹ce, środki do pielêgnacji, farby poprzez szczotkowanie,
szlifowanie, ścieranie albo śrutowanie. Inne powierzchnie
nale¿y poddaæ obróbce mechanicznej. W przypadku bardzo
g³adkich lub ekstremalnie twardych powierzchni, takich jak np.
beton zacierany mechanicznie lub twarde jastrychy magnezjowe, konieczne jest śrutowanie powierzchni.
Nale¿y starannie odkurzyæ pod³o¿e usuwaj¹c odspojone materia³y i py³. Środki gruntuj¹ce zawsze pozostawiæ do ca³kowitego wyschniêcia. Stosowaæ siê do kart technicznych innych
zastosowanych produktów.

Aplikacja:
1. Przed u¿yciem

nale¿y odczekaæ, a¿ opakowanie osi¹gnie
temperaturê otoczenia, a nastêpnie dobrze nim wstrz¹sn¹æ.
Zawartośæ przelaæ do czystego wiadra.

2.

Na pod³o¿e nanosiæ równ¹ warstwê za pomoc¹
nylonowo-pluszowego (nr art. 9394). Nale¿y dopilnowaæ,
aby ca³a powierzchnia zosta³a równomiernie pokryta
preparatem. Unikaæ tworzenia siê ka³u¿. Pozostawiæ do
wyschniêcia (ok. 60 minut).

3.

Przed naniesieniem masy szpachlowej nale¿y nanieśæ
warstwê środka gruntuj¹cego UZIN PE 280.

4.

Narzêdzia czyściæ bezpośrednio po u¿yciu za pomoc¹
chusteczek czyszcz¹cych UZIN Clean Box.

Czas utwardzania siê:
Pod³o¿e

Narzêdzie
do aplikacji

Mo¿liwośæ
aplikacji kleju

Przyklejanie pod³ogi drewnianej Wa³ek UZIN
bezpośrednio na zagruntowanej z w³ókna
powierzchni: UZIN PUR/MSP/STP nylonowego
np. MK 90, MK 92S, MK 200

Ok 2 godz. *

Przyklejanie bezpośrednio na
zagruntowanej powierzchni:
UZIN MK 250,
UZIN MK 200 PLUS

12 godz.*

Wa³ek UZIN
z w³ókna
nylonowego

Zu¿ycie
ok. 80-150 g/m2

ok. 80-150 g/m2

*W temperaturze 20°C i przy wilgotności wzglêdnej 65%.

Wa¿ne wskazówki:

3

Oryginalnie zapakowany produkt mo¿e byæ przechowywany
w umiarkowanie ch³odnym pomieszczeniu przez przynajmniej
9 miesiêcy. Rozpoczête opakowania nale¿y szczelnie zamkn¹æ
i mo¿liwie szybko zu¿yæ ich zawartośæ. Przed u¿yciem odczekaæ, a¿ preparat uzyska temperaturê pokojow¹.

nale¿y u¿yæ produkt UZIN PE 425. Wiêcej informacji znajdziesz w karcie technicznej produktu tego produktu albo
skontaktuj siê z technologiem firmy UZIN.

3 Wa¿ne jest, ¿eby przed aplikacj¹ UZIN PE 404 na jastrychach

anhydrytowych przeszlifowaæ dok³adnie ca³¹ ich powierzchniê
a¿ do ca³kowitego ods³oniêcia kruszywa grubego charakterystycznego dlatego rodzaju podk³adów pod³ogowych. Dziêki
temu mo¿liwa bêdzie penetracja środka UZIN PE 404 w jastrychu anhydrytowym i wzmocnienie nast¹pi w g³êbszym
przekroju podk³adu. Do przygotowania powierzchni przed
naniesieniem odpowiedniej masy szpachlowej konieczne jest
zagruntowanie powierzchni środkiem UZIN PE 280. W wypadku w¹tpliwości lub niepewności nale¿y przed zastosowaniem
jakiegokolwiek materia³u firmy UZIN skontaktowaæ siê z doradc¹ technicznym firmy UZIN.

3 Nadaje siê do stosowania na pod³o¿ach z ogrzewaniem pod³ogowym System ogrzewania pod³ogowego nale¿y wy³¹czyæ na
48 godzin przed przyst¹pieniem do aplikacji i mo¿na go z powrotem w³¹czyæ po up³ywie 48 godzin po u³o¿eniu pod³ogi.
System ogrzewania pod³ogowego nale¿y przywracaæ do
u¿ytkowania stopniowo, ¿eby unikn¹æ szoku termicznego oraz
wahañ temperatury.

3 Produkt nie zastêpuje strukturalnej membrany przeciwwilgociowej wg normy DIN 18 195 czêśæ 4.

3W

przypadku konieczności odcinania wilgotności pod³o¿a
nale¿y u¿yæ produktu UZIN PE 414 Turbo, UZIN PE 460 albo
UZIN PE480.

3 Nale¿y

stosowaæ siê do ogólnie uznanych wymogów
„najlepszych praktyk” oraz technologii uk³adania pod³óg
drewnianych, a tak¿e maj¹cych zastosowanie norm (np. PN,
EN, DIN, OE, SIA itp.) Nastêpuj¹ce normy i instrukcje zawieraj¹
informacje pomocnicze i zaleca siê ich przestrzeganie.
- DIN 18 365 „Roboty pod³ogowe wyk³adzinowe”
- DIN 18 356 „Roboty przy uk³adaniu parkietów”
- DIN 18 195 „Strukturalne uszczelnienia przed wilgoci¹”
- Instrukcja TKB „Ocena i przygotowanie pod³o¿a
poduk³adanie wyk³adzin i parkietów”
- Instrukcja BEB „Ocena i przygotowanie pod³o¿y”

BHP i ochrona środowiska:
Nie zawiera rozpuszczalników. Niezapalny. Nieszkodliwy. Zawiera izocyjanian difenylometanu. Szkodliwy przy wdychaniu. Podra¿nia oczy, drogi oddechowe oraz skórê. Nie ma
wystarczaj¹cych dowodów na kancerogenne dzia³anie wdychanych oparów MDI. Mo¿e
powodowaæ uczulenie w nastêpstwie nara¿enia drog¹ oddechow¹ i w kontakcie ze skór¹.
Stosowaæ krem ochronny, rêkawice ochronne i okulary ochronne. Zapewniæ dobr¹ wentylacjê. Zanieczyszczon¹ skórê natychmiast przemyæ du¿¹ ilości¹ wody z myd³em.
Zanieczyszczone oczy przemyæ natychmiast du¿¹ ilości¹ wody i zasiêgn¹æ porady lekarza.
Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa zamieszczonych na etykiecie
produktu oraz karty charakterystyki produktu. Produkt po utwardzeniu siê ma neutralny
zapach i nie budzi zastrze¿eñ ani pod wzglêdem fizjologicznym, ani ekologicznym. Nie
powoduje pogorszenia jakości powietrza wewn¹trz pomieszczenia przez emisjê formaldehydu lub innych substancji lotnych. EMICODE EC 1 R PLUS – bardzo niska emisyjnośæ

Usuwanie:
Pozosta³ości produktu nale¿y w miarê mo¿liwości gromadziæ do ponownego wykorzystania. Nie wylewaæ do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu. Opró¿nione, niekapi¹ce
pojemniki z tworzywa sztucznego mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie recyklingu.
Opakowania z p³ynn¹ pozosta³ości¹ produktu s¹ odpadem specjalnym, a opakowania
z resztkami produktu, który uleg³ utwardzeniu, s¹ odpadem budowlanym. Pozosta³ości
produktu nale¿y dlatego gromadziæ i pozostawiæ do utwardzenia siê, a nastêpnie usuwaæ
jako odpady budowlane.
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Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących
na budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy więc
od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć
porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty informacji o produkcie tracą ważność
wszystkie poprzednie karty informacyjne.

