Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch
automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Standardowa masa obiektowa

UZIN NC 146 NEW
0761
Uzin Utz Polska Sp. z o.o.

(LVT), linoleum oraz korek.

59-220 Legnica
13
01/03/0028.02
EN 13 813:2002

kamienia naturalnego

EN 13 813:CT-C25-F5
Uwalnianie substancji
korozyjnych

A1fl
CT
C25
F5

resztkami klejów i mas szpachlowych.

DANE TECHNICZNE:
Forma opakowania

Worek papierowy
25 kg

zarobowa
Kolor

sz ar y

Zużycie
Idealna temperatura
stosowania

15 °C - 25 °C
po ok. 2 - 3 godzinach*
po ok. 24 - 36 godzinach*

Temperatura stosowania
Magazynowanie

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
PL
www.uzin.pl

1600682904

A1fl-s1 nach DIN EN 13 501-1

UZIN NC 146 NEW
Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 15-25° C i

masy w szczeliny.
P.F.T.-Monojet itp.
technicznych produktów zastosowanych wspólnie z
niniejszym produktem.

SPOSÓB STOSOWANIA:
mm.
W przypadku wylewania masy szpachlowej w kilku
firmy UZIN)

masy szpachlowe na bazie gipsu jak np. UZIN NC 110,
UZIN NC 112 Turbo, UZIN NC 115
roboczego.
Warstwy z cementowej masy szpachlowej wbudowane

DANE STOSOWANIA:
Zużycie ok.

Opakowanie/ Wydajność

1 mm

1,5 kg/m²

25 kg /16,6 m²

3 mm

4,5 kg/m²

25 kg / 5,5 m²

8 mm

12 kg/m²

25 kg / 2,08 m²

pozostawianie warstw mas szpachlowych sprzyja

Grubość warstwy
3 mm

24 godziny*

5 mm

48 godziny*

to w przypadku rur grzewczych ze stali ocynkowanej.
szpachlowaniu.

Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w

Podane tutaj informacje
na naszych
i
rezultatem skrupulatnych
gama stosowanych
jak
na budowie i warunków stosowania preparatu nie
przez nas ani
zbadana, ani nie mamy na nie
Finalna
pracy
zatem od fachowej oceny warunków
na budowie oraz doboru przez
odpowiednich produktów. W przypadku
i
porady technicznej.
producenta w zakresie
zastosowanej
Wraz z ukazaniem
informacji o produkcie
wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl. | 09.2020

warunków
wykonanej
zawsze
niniejszej karty

UZIN NC 146 NEW
Instrukcja Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego

EU-VO 1907/2006 (REACH)
EMICODE EC 1 R PLUS / Bardzo nieskoemisyjny

Specjalne cementy, kruszywa mineralne, polimery

fizjologicznie i ekologicznie nieszkodliwy. Podstawowe
w pomieszczeniach po posadzce to standardowe warunki

USUWANIE ODPADÓW:

jako odpadów budowlanych.

Podane tutaj informacje
na naszych
i
rezultatem skrupulatnych
gama stosowanych
jak
na budowie i warunków stosowania preparatu nie
przez nas ani
zbadana, ani nie mamy na nie
Finalna
pracy
zatem od fachowej oceny warunków
na budowie oraz doboru przez
odpowiednich produktów. W przypadku
i
porady technicznej.
producenta w zakresie
zastosowanej
Wraz z ukazaniem
informacji o produkcie
wszystkie poprzednie karty informacyjne. www.uzin.pl. | 09.2020

warunków
wykonanej
zawsze
niniejszej karty

