KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Masa szpachlowa

UZIN NC 146
Samopoziomuj¹ca, cementowa masa szpachlowa do pod³óg o grubości warstwy do 6 mm

Zastosowanie:
Samopoziomuj¹ca cementowa masa szpachlowa do szpachlowania i wyg³adzania pod³o¿y wewn¹trz pomieszczeñ.
Produkt nadaje siê:
do wykonywania równego, dobrze ch³onnego pod³o¿a pod
wyk³adziny pod³ogowe takie jak np. wyk³adziny tekstylne,
z PCV lub CV, wyk³adziny specjalne z PCV oraz linoleum
pod p³ytki ceramiczne i ok³adziny z kamienia naturalnego
do stosowania na jastrychach cementowych, anhydrytowych, betonie, lastriko lub na nowych jastrychach z asfaltu
lanego
na jastrychach magnezjowych, wiórobetonowych oraz na
jastrychach suchych
na starych pod³o¿ach z silnie przywartymi, wodoodpornymi
resztkami klejów i mas szpachlowych
do typowych zastosowañ w zakresie szpachlowania
powierzchni
w warunkach normalnego obci¹¿enia w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz u¿yteczności publicznej
do stosowania na pod³ogach z wodnym ogrzewaniem pod³ogowym oraz w warunkach obci¹¿enia rolkami krzese³.
Uwaga: nie nadaje siê do stosowania na p³ytach wiórowych
i p³ytach OSB.

Zalety produktu / w³aściwości:
Gotowa, uszlachetniona zaprawa w postaci proszku. Po zmieszaniu z wod¹ uzyskuje siê szybkowi¹¿¹c¹ p³ynn¹ masê o bardzo
dobrej rozp³ywności i wysokiej wydajności, posiadaj¹c¹ wystarczaj¹ce parametry dla wszystkich typowych zastosowañ.
Szczególn¹ zalet¹ stosowania samopoziomuj¹cej masy
szpachlowej UZIN NC 146 jest idealne po³¹czenie jej wytrzyma³ości, ch³onności oraz mo¿liwości przeszlifowania.
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Cementowa masa
szpachlowa do pod³óg
wewn¹trz pomieszczeñ
Klasa ppo¿

A 1fl

Klasa wytrzyma³ości
na ściskanie
Wytrzyma³ośæ na
rozci¹ganie przy zginaniu

C 20

Pozosta³e w³aściwości

NPD

F5

Sk³ad: Cementy specjalistyczne, kruszywa mineralne, kopolimery
polioctanu winylu, fluidyzatory oraz dodatki.
Do warstw o grubości do 6 mm
Bardzo dobra rozp³ywnośæ i mo¿liwośæ pompowania
Niewielkie naprê¿enia skurczowe podczas wi¹zania
Wysoka wytrzyma³ośæ
Bardzo dobra szlifowalnośæ
Bardzo dobra ch³onnośæ
EMICODE EC 1 R/ bardzo niska emisyjnośæ

Dane techniczne:
Forma opakowania:
Zawartośæ opakowania:
Okres przechowywania:
Potrzebna ilośæ wody:
Kolor:
Zu¿ycie:
Temperatura obróbki:
Czas obróbki:
Mo¿liwośæ wchodzenia:
Mo¿liwośæ uk³adania
wyk³adziny:

worek papierowy
25 kg
Min. 6 miesiecy
6,0-6,5 litra na worek 25 kg
szary
ok. 1,5 kg /m² na 1 mm grubości warstwy
temperatura pod³o¿a co najmniej 10°C
20 – 30 minut*
po ok. 3 - 4 godzinach*
po ok. 24 - 48 godzinach*

* w temp. 20°C i przy wzglêdnej wilgotności powietrza 65%.
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UZIN NC 146
Przygotowanie pod³o¿a:

Wa¿ne wskazówki:

Pod³o¿e musi byæ mocne i stabilne, bez spêkañ, suche, czyste
i wolne od substancji mog¹cych zmniejszaæ przyczepnośæ.
Jastrychy cementowe i anhydrytowe nale¿y przeszlifowaæ
i odkurzyæ. Pod³o¿e nale¿y sprawdziæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce
normy i odpowiednie instrukcje. W razie stwierdzenia niezgodności nale¿y zg³osiæ zastrze¿enia.
Warstwy niestabilne lub zmniejszaj¹ce przyczepnośæ nale¿y
usun¹æ poprzez szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub
śrutowanie. Odspojone fragmenty oraz py³ nale¿y dok³adnie
odkurzyæ.
W zale¿ności od w³aściwości pod³o¿a nale¿y zastosowaæ w³aściwy środek gruntuj¹cy z asortymentu produktów UZIN.
Naniesiony środek gruntuj¹cy pozostawiæ do wyschniêcia.
Dwusk³adnikowe grunty na bazie ¿ywic, jak np. dwusk³adnikowy
grunt uszczelniaj¹cy UZIN PE 460 nale¿y zawsze piaskowaæ.
Nale¿y stosowaæ siê do uwag zamieszczonych w kartach
technicznych produktów zastosowanych wspólnie z niniejszym
produktem.

Sposób stosowania:
1. 6,0-6,5 litra litra zimnej, czystej wody wlaæ do pojemnika.
Zawartośæ worka (25 kg) wsypywaæ do wody silnie mieszaj¹c
a¿ do uzyskania jednorodnej, p³ynnej masy wolnej od grudek.
Odczekaæ ok. 2 min i ponownie , intensywnie wymieszaæ.
Nale¿y stosowaæ odpowiednie mieszad³a do mas szpachlowych (np. firmy UZIN).
2. Wylaæ masê na zagruntowane pod³o¿e i równomiernie
rozprowadziæ za pomoc¹ g³adkiej kielni lub odpowiedniej
rakli do du¿ych powierzchni. Przy grubszych warstwach, wzgl.
w wypadku stosowania rakli, mo¿na poprawiæ rozp³ywanie
siê masy oraz jakośæ powierzchni odpowietrzaj¹c j¹ wa³kiem
kolczastym firmy UZIN. W miarê mo¿liwości nale¿y nanosiæ
wymagana grubośæ warstwy w ramach jednego cyklu
roboczego. Na pod³o¿ach niech³onnych nale¿y nanosiæ
warstwê szpachli o grubości przynajmniej 2 – 3 mm.
3. Czas schniêcia do chwili gdy mo¿liwe bêdzie uk³adania wyk³adzin
tekstylnych, p³ytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego
wynosi ok. 24 – 48 godzin przy warstwie o grubości 3 mm*.
W przypadku uk³adania wyk³adzin elastycznych czas schniêcia
powinien wynosiæ min. 48 godz. , przy warstwie o grubości 3 mm.
Przeszlifowanie za pomoc¹ papieru ściernego o uziarnieniu 30 60 poprawia jakośæ i wygl¹d powierzchni oraz zwiêksza jej
ch³onnośæ.
* w temp. 20°C i przy wzglêdnej wilgotności powietrza 65%.

Zu¿ycie:
Grubośæ warstwy

Zu¿ycie

Wydajnośæ
worka 25 kg

1 mm
3 mm
5 mm

1,5 kg /m²
4,5 kg /m²
7,5 kg /m²

17 m²
6 m²
3 m²

Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym
miejscu zachowuje w³aściwości przez min. 6 miesiêcy.
Rozpoczête opakowania nale¿y dobrze zamkn¹æ i mo¿liwie
szybko zu¿yæ ich zawartośæ.
Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 15-25 °C
i wilgotnośæ wzglêdna powietrza poni¿ej 75%. Niskie temperatury, wysoka wilgotnośæ powietrza oraz du¿a grubośæ
warstwy spowalniaj¹ proces schniêcia i wi¹zania masy,
natomiast wysokie temperatury i niska wilgotnośæ powietrza
przyspieszaj¹ proces schniêcia i wi¹zania masy. Latem
produkt nale¿y przechowywaæ w ch³odnym miejscu oraz
stosowaæ zimn¹ wodê.
Szczeliny dylatacyjne oraz dylatacje przyścienne wystêpuj¹ce
na pod³o¿u nale¿y wykonaæ równie¿ w nak³adanej warstwie
szpachli. W razie konieczności, przy pionowych elementach
budowlanych nale¿y zastosowaæ brzegowe taśmy do dylatacji UZIN, aby zapobiec wyp³ywaniu masy do spoin ³¹cz¹cych.
Pod obci¹¿enia krzes³ami na rolkach wymagana jest grubośæ
warstwy co najmniej 1 mm.
Do podawania mechanicznego nale¿y stosowaæ ci¹gle
mieszaj¹ce pompy ślimakowe np. typu m-tec duo mix, P.F.T.Monojet i podobne.
W przypadku wylewania masy szpachlowej w kilku
warstwach, kolejn¹ warstwê mo¿na nak³adaæ dopiero po
ca³kowitym wyschniêciu poprzedniej warstwy, któr¹ nale¿y
wcześniej zagruntowaæ gruntem uniwersalnym UZIN PE 360.
Grunt musi schn¹æ przez ok. 1 godzinê*.
W wypadku jastrychów z wylewanego asfaltu dopuszczalna,
maksymalna grubośæ warstwy wynosi 5 mm.
Świe¿o wylan¹ masê szpachlow¹ nale¿y chroniæ przed
przeci¹gami, dzia³aniem s³oñca i wysokich temperatur.
Warstwy szpachli cementowych po³o¿one na miêkkich lub
klej¹cych siê pod³o¿ach maj¹ sk³onnośæ do powstawania
spêkañ. Pozosta³ości starych klejów, miêkkie lub klej¹ce siê
warstwy nale¿y z powy¿szego powodu usun¹æ tak dok³adnie
jak jest to mo¿liwe przed przyst¹pieniem do gruntowania i
szpachlowania. Równie¿ zbyt d³ugie pozostawienie
gotowych warstw szpachlowych sprzyja tworzeniu siê
spêkañ i dlatego nale¿y tego unikaæ.

BHP i ochrona środowiska:
GISCODE ZP 1 – niska zawartośæ chromianów. Zawiera cement! W kontakcie z wilgoci¹ cement jest silnie
alkaliczny, dlatego nale¿y unikaæ kontaktu ze skór¹ i z oczami; w razie potrzeby natychmiast wyp³ukaæ wod¹.
Przy podra¿nieniu skóry i kontakcie z oczami nale¿y udaæ siê do lekarza. Podczas pracy z produktem nale¿y
nosiæ rêkawice ochronne. Na czas mieszania za³o¿yæ maskê przeciwpy³ow¹. Po zwi¹zaniu i wyschniêciu
produkt nie budzi zastrze¿eñ pod wzglêdem fizjologicznym i ekologicznym.
EMICODE EC 1 R – „Bardzo niska emisyjnośæ” – produkt sprawdzony i zakwalifikowany w oparciu o
odpowiednie wytyczne GEV. Wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cego stanu wiedzy nie wykazuje ¿adnej istotnej
emisji formaldehydu, substancji szkodliwych, czy innych organicznych substancji lotnych W stwardnia³ym,
zaschniêtym stanie nie budzi zastrze¿eñ pod wzglêdem fizjologicznym i ekologicznym. Podstawowym
warunkiem zachowania jak najlepszej jakości powietrza w pomieszczeniu po wykonaniu prac pod³ogowych
jest przestrzeganie określonych norm¹ warunków pracy, suche pod³o¿e oraz w³aściwy dobór środków
gruntuj¹cych i mas szpachlowych

Usuwanie odpadów:
Nie wylewaæ do kanalizacji, zbiorników wodnych oraz gruntu. Dok³adnie opró¿nione puste opakowania
papierowe mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie recyclingu. Resztki produktu nale¿y zebraæ,
wymieszaæ z wod¹ i pozostawiæ do zwi¹zania. Stwardnia³e resztki produktu stanowi¹ odpad budowlany.

Podane tutaj informacje bazuj¹ na naszych doświadczeniach i s¹ rezultatem skrupulatnych badañ. Du¿a gama stosowanych materia³ów jak równie¿ ró¿norodnośæ warunków panuj¹cych na budowie i warunków stosowania
preparatu nie mo¿e byæ przez nas ani szczegó³owo zbadana, ani nie mamy na nie ¿adnego wp³ywu. Finalna jakośæ wykonanej pracy zale¿y zatem od fachowej oceny warunków panuj¹cych na budowie oraz doboru przez Pañstwa
odpowiednich produktów. W przypadku w¹tpliwości nale¿y zawsze wykonaæ próbê i zasiêgn¹æ porady technicznej. Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta w zakresie uk³adania zastosowanej pod³ogi. Wraz z ukazaniem siê
niniejszej karty informacji o produkcie trac¹ wa¿nośæ wszystkie poprzednie karty informacyjne.

