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Három márka mindenre, ami 
a padlólerakással kapcsolatos

going beyond your limits

Padlóalap előkészítés és ragasztók

Az első osztályú ragasztókat elengedhetetlennek tartjuk.
Mindemellett azonban a szakszerű aljzatelőkészítés, mely-
nek során a sikeres padlóburkolat-lerakás alapfeltételeit
megteremtjük, ugyanolyan fontos. Ezért cégünk ezen a
területen is kialakította kimagasló szaktudását.

Gépek és eszközök

A WOLFF gépek könnyebbé tesznek minden fárasztó, nehéz
munkát Önnek. Azaz a Wolff-fal időt, energiát és hosszú
távon pénzt takarít meg, legyen szó akár régi padlóburkolat
felszedéséről, aljzatelőkészítésről, vagy lerakott parketta
csiszolásáról.

Felületjavítás

A Pallmann kínálata a lakkoktól az ápoló és gondozószereken
át az olajfényező rendszerekig terjed. De nem feledkezünk
meg a környezeti és egészségügyi megfele lőségről sem. A mi
filozófiánk az, hogy az érde klődését kielégítsük nyílt és
tényszerű termékleírásokkal, melyekben mind az előnyöket,
mind a hátrányokat be mu tatjuk.
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Az itt megadott rövid leírások természetükből adódóan nem lehetnek teljesek.
Ezért minden terméknek van egy részletes Termék adatlapja, melyet minden esetben
tekintsen meg!
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Die intelligente Kraft.Intelligent Resources.

Padlóburkolatokhoz | Parkettához
Lerakási rendszer a
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Uzin                –
environmentally-
friendly right down
the line
Environmental consciousness is, for most customers, no longer just a side
issue. In recent times, it has become much more a matter of course. For
years, we have regarded it as a core duty to fully satisfy this demand. Our
products have, therefore, become principally low emission. In addition, we
offer you the ÖkoLine range with especially environmentally-friendly pro-
duct properties.

• water-based
• harmless to health 
• low odour

• no hazard labelling
• latest technology
• easy to apply
• highest level of quality

Your ÖkoLine advantage: no compromise in
matters of application and quality

ÖkoLine does not only meet the requirements of your custo-
mers with regard to greater environmental compatibility. These
top-products also perform in terms of installation and results.
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Hivatkozás a színre

Kapcsolódó termékek

Ragasztók

Felület előszítés parketta

Felület előkészítés általános

SZAKASZ

SZAKASZ

SZAKASZ SZÍNE A JEL A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETET JELZI

SZAKASZ SZÍNE A JEL A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETET JELZI

Kapcsolódó termékek

Ragasztók

Felület előkészítés padlóburkolók

Felület előkészítés általános
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A termékválasztékunk érthetőbben strukturált, mint valaha. 
Szakasz, szín és jel segít kiválasztani a helyes megoldást minden
alkalmazási területre, gyorsan és könnyedén. Ezen az oldalon 
megtalálja a csomagolásmintánk részletes leírását.

Felületi termékek

Kapcsolódó termékek

SZAKASZ SZÍNESZAKASZ A JEL A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETET JELZI

Ragasztók

Felület előkészítés általános

Alap Építési
Termékek

Rugalmas
Padlóburkolatok

Parketták



Példák a címkerendszerünkből.

Az UZIN MK 92 S egy parkettaragasztó.

Az UZIN KE 66 ÖkoLine egy ragasztó 
a rugalmas padlóburkolatok szakaszunkból.

SZAKASZ SZÍNE = Parketták

JEL = Ragasztó

SZAKASZ SZÍNE = Rugalmas padlóburkolatok

100 % know-how
minden m2 alatt

a termék neve

jel

a termék színe

a szakasz színe

JEL = Ragasztók

Általános:
A kiegészítő termékszínek (szín- kód a
termékeink oldalán található) kiegé szítik
a címkéző rendszerünket. Ezek jelentősen
megkönnyítik a termékek helyszínen tör-
ténő felismerését, függetlenül a termék
nevétől. A szögletes zárójel a jelek körül a
100 % know-how-t jelenti minden m2-
en. Minden egyes jel ugyanazt jelenti az
összes szakaszon keresztül. Példa: a
ragasztók jele azonos mind a négy sza-
kaszban; csak a szín változik.

Az UZIN PE 360 az univerzális alapozónk.

SZAKASZ SZÍNE = Alap építési termék

JEL = Felület előkészítés általános

és a jelre.
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Felület előkészítés

Felület előkészítés, adalékanyagok 

UZIN 
PE 260

Többcélú alapozó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

6704 20 kg-os műanyag kanna – 24 50 – 150 g/m2 fehér

14015 10 kg-os műanyag kanna – 60

6368 5 kg-os műanyag kanna – 90

6951 1 kg-os doboz 12 30 Karton

Kibocsátású diszperziós alapozó meglévő felületekre felújítási munkákban

3 Erősen koncentrált és vízzel hígítható, ezért a célnak megfelelően használható

Felhasználás:
3 Tömör, alacsony nedvszívó képességű és fa felületeken
3 Ásványi aljzatkiegyenlítőkhöz és habarcsokhoz
3 Meglévő, rendbehozatalt igénylő felületeken, pl.

ragasztók és aljzatkiegyenlítők vízálló maradványain

Tulajdonságok:
3 Filmformáló
3 Kötőhíd tömör aljzatokon
3 Beltéri használat
3 Oldószermentes 

UZIN 
PE 360

Univerzális Alapozó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

6754 20 kg-os műanyag kanna – 24 100 – 150 g/m2 világoskék

6957 10 kg-os műanyag kanna – 60

6072 5 kg-os műanyag kanna – 90

Diszperziós alapozó nedvszívó aljzatokra

3 Rövid száradási idő, időkímélő
3 Megnöveli a kötés tartósságát és megbízhatóságát
3 Felhasználásra kész, nincsenek keverésből adódó hibák, ugyanakkor hígítható vízzel

Felhasználás:
3 Ásványi aljzatkiegyenlítőkhöz és diszperziós ragasz-

tókhoz (kivéve parkettaragasztók!)
3 Új felületeken, pl. kalciumszulfát aljzatokon
3 Meglévő, rendbehozatalt igénylő felületeken, pl.

ragasztók és aljzatkiegyenlítők vízálló maradványain

Tulajdonságok:
3 Jól beszívódik az aljzatba
3 Megköti a felületi port
3 Csökkenti a felület nedvszívását
3 Beltéri és kültéri használat
3 Oldószermentes

UZIN 
PE 60 ÖkoLine

Általános alapozó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

10245 10 kg-os műanyag kanna – 60 100 – 150 g/m2 világos kék

10244 5 kg-os műanyag kanna – 90

10243 1 kg-os doboz 12 30 Karton

Igen alacsony károsanyag-kibocsátású diszperziós alapozó nedvszívó aljzatokra

3 Rövid száradási idő, gyors felhasználás
3 Növeli a tapadást, biztonságot ad
3 Lehető legmagasabb környezetbarát jellemzők EC 1 szabvány szerint

Felhasználás:
3 Ásványi aljzatkiegyenlítőkhöz és diszperziós ragasz-

tókhoz (kivéve parkettaragasztók alá!)
3 Új aljzatokra, pl. kalciumszulfát esztrichek
3 Meglévő, rendbehozatalt igénylő felületeken, pl.

ragasztók és aljzatkiegyenlítők vízálló maradványain

Tulajdonságok:
3 Jól beszívódik az aljzatba
3 Megköti a felületi port
3 Csökkenti az aljzat szívóképességét
3 Beltéri és kültéri használat
3 Oldószermentes

UZIN
PE 317

Műgyanta Alapozó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

16207 9 kg-os fémkanna – 50 100 – 200 g/m2 vörös

11449 2 kg-os doboz 12 256

Gyorsan száradó műgyanta alapozó nedvszívó, ásványi aljzatokra

3 Növeli a tapadást, biztonságot ad
3 Rövid száradási idő, gyors felhasználás
3 Növeli a ragasztás biztonságát

Felhasználás:
3 Oldószeres műgyanta parkettaragasztókhoz, 

elsősorban az UZIN MK 73 és MK 77 ragasztókhoz
3 Áványi aljzatkiegyenlítőkre
3 Kalciumszulfát és cementesztrichekre
3 Magnéziumesztrichekre

Tulajdonságok:
3 Jól beszívódik az aljzatba
3 Megvédi a nedvességre érzékeny aljzatokat
3 Igen gyors száradás
3 Beltéri használat
3 Magas oldószertartalo

Gyors

száradás
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Felület előkészítés

Felület előkészítés, adalékanyagok

UZIN
PE 380 
ÖkoLine
Diszperziós 
Parketta alapozó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

21435 10 kg-os fémdoboz – 60 100 – 200 g/m2 pink

21434 5 kg-os fémdoboz – 90

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, gyors száradású, diszperziós alapozó nedvszívó felületek-
hez a parketták ragasztásat megelőzően

3 Helyettesíti a híg ragasztóból készült alapozókat, hengerrel könnyen és gyorsan felhordható
3 Növeli a ragasztó alatt a kötés erősségét

Felhasználás:
3 Diszperziós parkettaragasztók alá pl. UZIN MK 80 

és MK 80S
3 Kalciumszulfát és cementesztrich aljzatokon
3 Szárazesztricheken
3 Nem alkalmas alapozónak szintező aljzatkiegyenlítők

alatt

Tulajdonságok:
3 Nagyon gyors száradás
3 Kitűnő felszívódás
3 Megvédi a nedvességre érzékeny felületeket
3 Maximális erősséget biztosít az aljzat és a 

parkettaragasztó közötti kötésnek
3 Beltéri használat
3 Oldószermentes

UZIN
PE 460
2-komponensű 
Epoxi tömítő-alapozó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

11395 A/B 10 kg-os doboz – 30 200 – 400 g/m2 sárgás 

8466 A/B  5 kg-os doboz – 60 átlátszó

Vízhatlan epoxigyanta alapozó padlóburkolathoz, parkettához és csempézési munkához

3 Lehetővé teszi a gyors lerakást cement alapú felületeken; csökkenti a várakozási időt és költséget
3 Megerősíti a felületet bármely típusú aljzaton, univerzális
3 Epoxi gyanta alapozáshoz, nedvességzáráshoz, felületerősítéshez, tapadóhídként nedvszívó és nem nedvszívó 

aljzatokhoz
3 Epoxi és PU ragasztók kötőhídja, homokszórással aljzatkiegyenlítők alá nedvességzáró alapozó réteg

Felhasználás:
3 Ásványi szintező keverékekhez és habarcsokhoz
3 Nedvességzáró alapozásként 5 CM%
3 „Elkopott” aljzatok megerősítésére
3 Meglévő, rendbehozatalt igénylő felületeken

Tulajdonságok:
3 Nagy teljesítmény
3 Kitűnő felszívódás
3 Alacsony viszkozitás
3 Beltéri és kültéri használat
3 Oldószermentes

UZIN
PE 420
2-komponensű reaktív
Epoxi tömítő-alapozó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

2263 A/B 10 kg-os = – 45 100 – 150 g/m2 A komp.: 

2x5 kg-os doboz világos zöld

2260 A/ B 2 kg-os = B komp.:

2x1 kg-os doboz 12 30 karton sárgás

Epoxi-diszperziós alapozó reakciós gyantaragasztókhoz

3 nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz, univerzális felhasználás
3 1:1 arányban hígítható, takarékos felhasználás

Felhasználás:
3 Reakciós gyanta parkettaragasztókhoz
3 MSP parkettaragasztókhoz
3 Kalciumszulfát és cementesztricheken, betonon
3 Aszfaltesztricheken, kerámia, kő burkolatokon
3 Fém és fa aljzatokon
3 Nem alkalmas aljzatkiegyenlítők alá alapozóként

Tulajdonságok:
3 Keresztkötés kialakítás
3 Gyors száradás
3 Tapadóhíd reakciós gyantaragasztókhoz
3 Pormegkötő
3 Beltéri használat
3 Oldószermentes



15

Felület előkészítés

UZIN 
PE 480

2-komponensű
Epoxi nedvesség-korlát

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

17340 A/B 10 kg-os doboz – 30 250 – 500 g/m2 sárgás

Epoxigyanta alapozó nedvesség lezárására magas nedvességtartalmú felületeken

3 Megtakarítja a nedvesség-vizsgálatot a cementalapú felületeken; nincsenek mérési költségek
3 Lecsökkenti a várakozási időt friss aljzatokon burkolás előtt

Felhasználás:
3 Ásványi aljzatkiegyenlítőkhöz és habarcsokhoz
3 Nedvességzáró rétegként és alapozóként igen magas

nedvességtartalmú (10 CM%) aljzatokon burkolási
munkák előtt
3 Maximális mennyiségű maradó páratartalom tökéle-

tes lezárására

Tulajdonságok:
3 Nagyon nagy teljesítmény
3 Jó töltőképesség a magas viszkozitásnak

 köszönhetően
3 Optimális kötés, akár nedves felületeken is
3 Beltéri és kültéri használat
3 Oldószermentes

UZIN
Epoxy Colorant

Színkoncentrátum

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

9344 1 l-es palack 12 40 karton Kb. 100 ml vörös
10 kg  gyantához

Vörös, folyékony színkoncentrátum, 2-komponensű epoxigyantákhoz

3 Jó kontraszt az első és a második réteg között; fokozott megbízhatóság

Felhasználás:
3 Epoxigyanta termékekhez, pl. UZIN PE 460, 

UZIN PE 480 vagy UZIN Epoxidicht reakciós 
gyantabevonathoz

Tulajdonságok:
3 Jó szín élénkség
3 Beltéri és kültéri használat
3 Kb. 1 % súlyarányban adagolandó

UZIN
Epoxy 

Gyorsító

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

33155 0,2 kg 4 120 karton 2 x 0,2 kg 10 kg gyantához barna
műanyag palack 0,2 kg 5 kg gyantához

Gyorsító 2-komponensű epoxigyantákhoz

3 Nedvességzáró rendszer elkészítéséhez egy nap alatt, jelentős időmegtakarítás
3 Gyors száradás (3 – 4 órán belül) akár vékony bevonatok esetén is, csökkenti a várakozási időt

Felhasználás:
3 UZIN PE 460 és UZIN PE 480 epoxigyanta 

termékekhez

Tulajdonságok:
3 A száradási és kötési idő gyorsítása
3 Beltéri és kültéri használatra

Felület előkészítés, adalékanyagok
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Felület előkészítés

Felület simítás és szintezés
Önterülő aljzatkiegyenlítők

UZIN
NC 115
Szálerősített gipszes
aljzatkiegyenlítő

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

12381 25 kg-os zsák – 42 4,2 kg/m2 3 mm krém-

7,0 kg/m2 5 mm fehér

14,0 kg/m2 10 mm

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, szálerősített önterülő kalciumszulfát alapú 
aljzatkiegyenlítő 3 – 30 mm vastagságig

3 Kockázatmentesen felhasználható kritikus aljzatokon is, jelentős biztonság
3 Megakadályozza az aljzatmozgások okozta repedéseket, ezáltal megelőzi a reklamációkat

Felhasználás:
3 Textil- és rugalmas burkolatokhoz
3 Fa aljzatokra, akár nagyobb fúgákkal
3 Kalciumszulfát aljzatokra, akár meglévő, rendbehoza-

talt igénylő felületeken, pl. ragasztók és aljzatkiegy-
enlítők vízálló maradványain
3 Öntött aszfalteszrichekre, száraz esztrichekre

Tulajdonságok:
3 Kitűnö terülési tulajdonságok, szivattyúzható
3 3 – 30 mm rétegvastagságig
3 Szálerősített
3 Feszültségszegény
3 Beltéri használatra
3 Cement és kromátmentes

UZIN
NC 145
Simító keverék

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

36055 25 kg-os zsák – 42 1,5 kg/m2 1 mm szürke
4,5 kg/m2 3 mm

Önterülő cementalapú aljzatkiegyenlítő 4 mm rétegvastagságig 

3 Gazdaságos árban és fedésben; költséghatékony
3 Nagyon könnyű csiszolni; ideális normál magánlakás és könnyű ipari felhasználásra

Felhasználás:
3 Általános simítási munkákhoz, a padlóburkolat 

lefektetése előtt magánlakás jellegű igénybevételre
3 Új felületeken, pl. cementesztrich aljzatokon

Tulajdonságok:
3 Jó szilárdsági érték
3 Beltéri használatra
3 Alacsony kromáttartalomC16

F4
DIN EN 13 813

UZIN
NC 110 
ÖkoLine
Gipszes aljzatkiegyenlítő

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

1272 25 kg-os zsák – 42 1,4 kg/m2 1 mm krém-
4,2 kg/m2 3 mm fehér

14,0 kg/m2 10 mm

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, önterülő kalciumszulfát alapú aljzatkiegyenlítő 
30 mm vastagságig

3 Feszültségszegény nagyobb vastagságban is, biztonságos felhasználás, elsősorban kalciumszulfát/gipszesztricheken
3 Könnyű felhasználás

Felhasználás:
3 Textil- és rugalmas burkolatokhoz
3 Friss aljzatokra, pl. kalciumszulfát aljzatokra
3 Meglévő, rendbehozatalt igénylő felületeken, pl.

ragasztók és aljzatkiegyenlítők vízálló maradványain
3 Öntött aszfalteszrichekre, száraz esztrichekre
3 Nagy mennyiség esetén „BigBag” kiszerelésben

(1000 kg) is rendelhető

Tulajdonságok:
3 Kitűnő terülési tulajdonságok, szivattyúzható
3 Akár 30 mm rétegvastagságig
3 Igen magas végső szilárdság
3 Feszültségszegény
3 Beltéri használatra
3 Cement és kromátmentes
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Felület előkészítés

Felület simítás és szintezés
Önterülő aljzatkiegyenlítők

UZIN
NC 150 S
ÖkoLine

Aljzatkiegyenlítő

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

33283 25 kg-os zsák – 42 1,5 kg/m2 1 mm szürke

4,5 kg/m2 3 mm

7,5 kg/m2 5 mm

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, önterülő cementalapú aljzatkiegyenlítő 10 mm vastagságig

3 Jó fedés és gazdaságos a normál használatban
3 Optimális nedvszívás; könnyű csiszolni és simítani

Felhasználás:
3 Általános előkészítéshez, a padlóburkolás előtt
3 Új felületeken, pl. cement aljzatokon
3 Meglévő, rendbehozatalt igénylő felületeken, pl.

ragasztók és aljzatkiegyenlítők vízálló maradványain

Tulajdonságok:
3 Kitűnő terülési tulajdonságok, szivattyúzható
3 10 mm rétegvastagságig
3 Beltéri használatra
3 Alacsony kromát tartalom (< 2 ppm)

C25

F6
DIN EN 13 813

UZIN
NC 160

ÖkoLine
Aljzatkiegyenlítő

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

11812 25 kg-os zsák – 42 1,4 kg/m2 1 mm szürke

13897 12,5 kg-os zsák – 40 4,2 kg/m2 3 mm

fogantyúval 14,0 kg/m2 10 mm

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, önterülő, cementalapú aljzatkiegyenlítő 20 mm vastagságig

3 Kiváló felhasználási és kezelési tulajdonságok
3 Könnyű lecsiszolni, ugyanakkor megbízható és tartós a komoly igénybevételt jelentő területeken

Felhasználás:
3 Textil és rugalmas padlóburkolatok alatti 

aljzatkiegyenlítéshez
3 Új padlóalapokon, pl. cement aljzatokon
3 Meglévő, rendbehozatalt igénylő felületeken, pl.

ragasztók és aljzatkiegyenlítők vízálló maradványain

Tulajdonságok:
3 Kitűnő terülési tulajdonságok, szivattyúzható
3 20 mm rétegvastagságig
3 Könnyű lecsiszolni
3 Nagy szilárdságú
3 Beltéri használatra
3 Alacsony kromát tartalom

C30

F7
DIN EN 13 813

UZIN
NC 170

ÖkoLine
Aljzatkiegyenlítő

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

1266 25 kg-os zsák – 42 1,4 kg/m2 1 mm szürke

4,2 kg/m2 3 mm

14,0 kg/m2 10 mm

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, önterülő, nagyszilárdságú cementalapú aljzatkiegyenlítő
bármilyen vastagságra

3 Bármilyen vastagságban önthető, ezáltal igen sokrétű felhasználás
3 Legjobb szilárdsági értéke miatt kivételes megbízhatóság az erősen igénybevett területeken
3 Nagy mennyiség esetén „BigBag” kiszerelésben (1000 kg) is rendelhető

Felhasználás:
3 Magas minőségi igényű simítási és szintezési munká-

hoz padlóburkolatok és lapok lerakása előtt
3 Új padlóalapokon, pl. cement aljzatokon
3 Meglévő, rendbehozatalt igénylő felületeken, pl.

ragasztók és aljzatkiegyenlítők vízálló maradványain

Tulajdonságok:
3 Kiváló terülési tulajdonságok, szivattyúzható
3 Nincs vastagság korlátozás
3 Jól bedolgozható, önthető
3 Beltéri használatra
3 Alacsony kromát tartalom (< 2 ppm)

C40

F7
DIN EN 13 813



18

Felület előkészítés

Felület simítás és szintezés
Önterülő aljzatkiegyenlítők

UZIN
NC 195
Önterülő 
aljzatkiegyenlítő

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

10490 30 kg-os zsák – 36 4,8 kg/m2 3 mm szürke

8,0 kg/m2 5 mm

16,0 kg/m2 10 mm

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, önterülő cementalapú aljzatkiegyenlítő 3 – 40 mm 
vastagságig

3 Kitűnő terülési tulajdonságok időtakarékos felhasználás

Felhasználás:
3 alap aljzat készítéséhez, szilárd, előkészített felületekre
3 Cement aljzatokon, betonon, mozaikpadlón, kövön 

és kerámián
3 Kiválóan használható felújítási munkáknál

Tulajdonságok:
3 Kitűnő terülési tulajdonságok, szivattyúzható
3 3 – 40 mm rétegvastagságig
3 durvább szemcsézettség
3 csúszásmentes felület
3 Beltéri használatra
3 Alacsony kromát tartalom (< 2 ppm)

C30

F7
DIN EN 13 813

UZIN
NC 180
Aljzatkiegyenlítő

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

1084 25 kg-os zsák – 42 1,5 kg/m2 1 mm szürke

4,5 kg/m2 3 mm

9,0 kg/m2 10 mm

Gyorskötő betonjavító habarcs

3 Általános felhasználás betonjavítási munkáknál
3 Gyorskötő
3 Nincs korlátozás a rétegvastagságban, akár 1 mm-től alkalmazható

Felhasználás:
3 Rések és kitörések kitöltésére
3 Felületsimításra vagy részleges simításra aljzatkiegy-

enlítés vagy ragasztás előtt
3 Mindenféle aljzat kijavítására

Tulajdonságok:
3 1 mm rétegvastagságtól
3 Felhasználásra kész, gyorsan feldolgozható
3 Gyorskötésű
3 Beltéri használatra
3 Alacsony kromát tartalom

UZIN
NC 174 
ÖkoLine
Aljzatkiegyenlítő 
parkettázási munkákhoz

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

36210 25 kg-os zsák – 42 4,8 kg/m2 3 mm szürke

8,0 kg/m2 5 mm

16,0 kg/m2 10 mm

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, önterülő, nagyszilárdságú cementalapú aljzatkiegyenlítő
laminát és ragasztott parketták alá 3 – 20 mm vastagságra

3 Feszültségszegény, nagyszilárdságú; megbízható és rendszer-kompatibilis ragasztott parkettázási munkákhoz

Felhasználás:
3 Felületek simítására, szintezésére és javítására 

a parketta lerakást megelőzően
3 Cement és kalciumszulfát aljzatokon és öntött asz-

faltesztricheken
3 Betonon

Tulajdonságok:
3 Kiváló terülési tulajdonságok, szivattyúzható
3 Jó nedvszívó képesség
3 20 mm vastagságig
3 Jó húzó- és nyírószilárdság
3 Beltéri használatra
3 Alacsony kromát tartalom (< 2 ppm)

C30

F7
DIN EN 13 813
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Felület előkészítés

UZIN
NC 395

Bel-és kültéri 
felületképző

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

10491 25 kg-os zsák – 42 9,1 kg/m2 5 mm szürke

18,2 kg/m2 10 mm

Előkevert cementpadló keverék 3 – 40 mm vastagsághoz jó bedolgozhatósági tulajdonságokkal 
beltéri és kültéri használtra

3 Gyors kötés, időkímélő
3 Szivattyúzható és önterülő; univerzális felhasználás

Felhasználás:
3 Sima, szilárd, előkészített felületek létrehozására akár

enyhe lejtéssel is
3 Párás vagy nedves területeken is alkalmas
3 Cement aljzatokon, betonon, mozaikpadlón, 

kövön és kerámián
3 Meglévő felületeken, jól kötött, vízálló ragasztó mara-

dékokkal
3 Erkélyeken és teraszokon

Tulajdonságok:
3 Legfeljebb 4% lejtésig alkalmazható
3 Vastagság-tartomány 3 – 40 mm
3 Vízálló és fagyálló
3 Jó nyomó- és húzószilárdság
3 Beltéri és kültéri használatra is
3 Alacsony kromát tartalom (< 2 ppm)

C25

F5
DIN EN 13 813

Reakciós gyanta aljzatok és kiegyenlítők

UZIN
KR 410

2-komponensű 
PUR simító keverék

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Vastagság Szín

8984 A/B – 30 1,6 kg/m2 1 mm sárgás

14 kg-os doboz 4,8 kg/m2 3 mm barna

8,0 kg/m2 5 mm

Önterülő, rugalmas poliuretán padlósimító keverék bármilyen vastagságra

3 Kiegyenlít minden mozgást, ezért megbízható
3 Elsősorban rugalmas padlóburkolatokhoz – lehető legmagasabb teherviselés

Felhasználás:
3 Simítókhoz rugalmas felületeken
3 Rugalmas sport-padló létesítéshez
3 Öntött aszfaltesztrichek, fémfelületek, stb. 

felújításához
3 Használható kötőrétegként* is

Tulajdonságok:
3 Kitűnő terülési tulajdonságok
3 Alkalmas bármilyen terhelésre
3 Beltéri és feltételes kültéri használatra
3 Oldószermentes

*Az UZIN Fine Sand 0.8-del együtt.

UZIN 
Quartz Sand 0.8

Finom 
homok

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

10606 25 kg-os zsák – 40 – világos-

9946 5 kg-os zacskó – 200 szürke

Hővel szárított kvarchomok 0,3 – 0,8-as szemcsemérettel hézagkitöltőként, és felület szórásra

3 Epoxi készítmények felületi szórására, erős kötést biztosít a következő rétegekhez

Felhasználás:
3 Minden reakciós gyanta rtermékhez, Pl. UZIN PE 460,

UZIN PE 480, UZIN PE 414 Turbo, UZIN KR 416 vagy
UZIN KR 521

Tulajdonságok:
3 Beltéri és kültéri használatra
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Felület előkészítés

Szigetelés és alátétek lefektetése

UZIN 
Multimoll
Vlies
Feszültségmentesítő
 alátét

Cikkszám Hossz /Szélesség Csomagolási egység /Tekercs Csomagolási egység /Raklap Vastagság Szín

10191 75 x 1 m 75 m2 8 kb. 1 mm krém-fehér

Kötött, feszültségmentesítő, gyapjú alapú alátét ragasztott parkettához és laminált padlóhoz

3 Az aljzathoz kötődik, ugyanakkor csökkenti a feszültséget a parketta és a problémás felületek között; kiválóan 
használható felújítási munkák során

3 Lehetővé teszi parketta lerakását olyan új aljzatokra is, amelyek önmagukban nem alkalmasak parkettázásra; 
„beépített” megbízhatóságot ad

Felhasználás:
3 Szilárd és többrétegű fa padlóhoz, laminált padlóhoz
3 faforgácslapokon, száraz esztrich aljzatokon, öntött

aszfaltesztricheken
3 Meglévő, jól kötött ragasztó és aljzatkiegyenlítő

maradványokkal szennyezett felületeken
3 Melegvizes padlófűtés-rendszereken
3 Háztartási és kereskedelmi igénybevételnél

Tulajdonságok:
3 Könnyű vágni és lerakni
3 A szerkezet vastagságát csak 1,5 – 2 mm-rel növeli meg
3 Nedvesség-, páraáteresztő, „lélegző” anyag
3 Elosztja a húzó- és nyíróerőket
3 Az aljzathoz köt, ugyanakkor enyhíti a feszültséget
3 Megnöveli a megbízhatóságot a felújítási munkákban
3 Beltéri használatra

UZIN 
RR 181
Kényelemnövelő alátét

Cikkszám Hossz /Szélesség Csomagolási egység /Tekercs Csomagolási egység /Raklap Vastagság Szín

5031 22 x 1,37 m 30 m2 4 tekercs 6,5 mm antracit

Öntapadó, könnyen felszedhető, szigetelő textil alátét padlóburkolatokhoz

3 Öntapadó, gyorsan lerakható, időkímélő

Felhasználás:
3 Új textil burkolatok leragasztásához UZIN 

diszperziós ragasztókkal
3 Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra
3 Meglévő burkolatokon is, pl. PVC-n, párnázott PVC-n,

linóleumon, burkolólapon és terméskövön
3 Magánlakásokban alkalmazható

Tulajdonságok:
3 Ideális felújítási munkákhoz
3 Könnyű vágni és lerakni
3 Sima, sík felületként ideális a ragasztókhoz
3 27dB értékű lépészajszigetelés
3 Megnöveli a járási komfortot
3 Beltéri használatra

UZIN 
Multimoll
Softsonic
Szigetelő és feszült ség-
mentesítő lemez

Cikkszám Méretek Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Rakalp Vastagság Szín

41391 75 x 50 cm 6 m2 = 16 lemez 30 karton = 180 m2 3 mm foltos fehér

Hangszigetelő, feszültségmentesítő alátétlemez minimális vastagsággal ragasztott parkettához,
kőhöz és kerámia burkolathoz

3 Minimális vastagság; ideális felújítási munkához
3 Feszültségmentesítő + hangszigetelő + lépészajszigetelő = „3 az 1-ben funkció”
3 Megnöveli a járáskomfortot

Felhasználás:
3 Ragasztott parkettához
3 Olyan aljzatokon, melyeknél fennáll a repedés

 kockázata
3 Régi burkolólapokon / terméskő felületeken
3 Melegvizes padlófűtés-rendszereken
3 Magánlakás jellegű és kereskedelmi helyszíneken

Tulajdonságok:
3 Kötési vastagság 5 – 7 mm
3 Könnyen vágható trimmelő késsel
3 Magas, 18 dB-es akusztikai javulás
3 Áthidalja a repedéseket
3 Beltéri használatra

UZIN 
Multibase
ÖkoLine
Padlócserélő rendszer

Cikkszám Hossz /Szélesség Csomagolási egység /Tekercs Csomagolási egység /Raklap Vastagság Szín

11038 50 x 1,2 m 60 m2 20 tekercs kb. 0,7 mm fehér

Nem szőtt, osztott lapanyag, kötőanyaggal készült padló és falburkolatok alatti használatra, a későbbi
felújítási munkák során könnyű eltávolíthatóság céljából. Szabadalmazott rendszer (EP 0510225)

3 Gyors padlózat csere, ezért időkímélő
3 Lehetővé tesz 2 – 3 felújítási ciklust az aljzat előkészítése, por és zaj nélkül; időt és pénzt takarít meg

Felhasználás:
3 Textil, PVC és párnázott PVC tekercses burkolatokhoz
3 Linóleumhoz* 
3 Teljes felújításhoz egy nap alatt
3 Meglévő simított aljzatokon és szigetelő alátéteken

Tulajdonságok:
3 Könnyű vágni és lerakni
3 A Multibase széthasad, amikor a burkolatot lehúzzuk 

a felületéről
3 Székgörgő igénybevételnél is alkalmas
3 Beltéri használatra*műszaki lerakási tanáccsal
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Felület előkészítés

UZIN 
RR 185

Stabilizáló alátét /
Párazáró lemez*

Cikkszám Hossz /Szélesség Csomagolási egység /Tekercs Csomagolási egység /Raklap Vastagság Szín

9378 25 x 2 m 50 m2 12 1,5 mm szürke

Rugalmas, lazán fektetett, stabilizáló, párát át nem eresztő rétegalátét

3 Új burkolatok azonnali ragasztásához, fektetéséhez meglévő, problémás aljzatokra

Felhasználás:
3 Textil, PVC és párnázott PVC burkolatokhoz
3 Meglévő problémás felületeken
3 Magas kicsapódó páratartalmú aljzatokon*
3 Sík, szennyezett, olajos felületeken
3 Magánlakás jellegű és kereskedelmi helyszíneken

Tulajdonságok:
3 Ellenáll a székgörgő igénybevételnek
3 Stabil szerkezete révén szilárdítja a lefektetett 

burkolatot
3 Minimális szerkezetvastagság
3 Beltéri használatra

*Ld. Részletes Termékadatlapon

Szigetelés és alátétek lefektetése

UZIN 
RR 188

Szigetelő alátét

Cikkszám Hossz /Szélesség Csomagolási egység /Tekercs Csomagolási egység /Raklap Vastagság Szín

9177 40 x 1 m 40 m2 6 tekercs 3 mm szürkésbarna

9175 30 x 1 m 30 m2 6 tekercs 4 mm tarka

9176 20 x 1 m 20 m2 6 tekercs 6 mm

Kötött, rugalmas, szigetelő alátét textil burkolatok és parketta alá

3 Felújításokhoz régi épületekben
3 Új épületekben a lehető legkedvezőbb járási- és általános komfortérzet eléréséhez

Felhasználás:
3 Textil burkolatok alatt
3 Ragasztott parketták alatt
3 Lépcsőkön
3 Meglévő burkolatokon

Tulajdonságok:
3 Könnyű vágni és lerakni
3 Tökéletesen egyenletesen terül el
3 Hangszigetelő
3 Hőszigetelő
3 Beltéri használatra

UZIN 
RR 189 Plus

(B1)
Tűzgátló

szigetelő alátét

Cikkszám Hossz /Szélesség Csomagolási egység /Tekercs Csomagolási egység /Raklap Vastagság Szín

12312 40 x 1 m 40 m2 6 tekercs 3 mm szürkésbarna

12315 30 x 1 m 30 m2 6 tekercs 4 mm tarka

Tűzgátló, kötött, rugalmas, szigetelő alátét textil és rugalmas padlóburkolatok alá

3 Új burkolatok azonnali ragasztásához, fektetéséhez meglévő, problémás aljzatokra

Felhasználás:
3 Használható komoly igénybevételnél is, pl. hotelek
3 Textil, PVC és falvédő burkolatokhoz
3 Csaphornyos parkettákhoz és laminált 

padlókhoz
3 Nedvszívó és nem nedvszívó felületeken
3 Kiegyenlített felületeken, lépcsőkön és régi 

burkolatokon

Tulajdonságok:
3 Könnyű vágni és lerakni
3 Egyenletesen terül el
3 Hangszigetelő
3 Hőszigetelő
3 Beltéri használatra
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Padlóburkolat ragasztók

Rugalmas padlóragasztók

UZIN
KE 66

Rost-erősített gumi 
padlóragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

11722 14 kg kanna – 33 250 – 300 g/m2/A2 krém-fehér

Kibocsátású, rost-erősített ragasztó gumi padlóburkolathoz

3 Kemény ragasztó csíkok, ideális változó mérettartóssággal történő burkoláshoz
3 Rost-erősített = gyorsan köt és nincs nyomás hatására ragasztó-összenyomódás a burkolat alatt; nagyobb 

megbízhatóságot ad

Felhasználás:
3 Gumi padlóburkolat lapokhoz (4,0 mm-ig)
3 Nedvszívó, előkészített felületeken
3 Normál igénybevételhez magánlakás jellegű és

kereskedelmi felhasználásra

Tulajdonságok:
3 Nagyon alacsony anyagszükséglet
3 Rövid nyitott idő
3 Nagyon jó mérettartóság
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes

UZIN
KE 2000 S 

Univerzális
Nyomásérzékeny, 
kontakt ragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

10497 14 kg-os kanna – 33 250 – 300 g/m2/A1 krém-fehér

6771 6 kg-os kanna – 72 300 – 350 g/m2/A2

200 – 250 g/m2/A5

Nyomásérzékeny diszperziós ragasztó rugalmas padlóburkolatokhoz nagyon magas szilárdsággal

3 Nedvesen kötő, nyomásérzékeny illetve kontakt ragasztó = felhasználási lehetőségek széles skálája
3 Magas kezdeti és végső tapadóképesség = megbízható ragasztás

Felhasználás:
3 PVC, párnázott PVC, CV-burkolatokhoz és Design

padlózathoz
3 Tekercses gumi padlóburkolathoz (3,5 mm-ig)
3 Gumi padlóburkolat lapokhoz (2,5 mm-ig)
3 PO (poliolefin) burkolatokhoz
3 Akár nem nedvszívó felületeken való használatra
3 UZIN Multibase –en, UZIN szigetelésen és szigetelés

alátéteken

Tulajdonságok:
3 Nedvesen kötő, nyomásérzékeny vagy

 kontaktragasztó
3 Jó fedés
3 Nagyon hosszú feldolgozási idő
3 Jó kezdeti rögzítés és végső szilárdság
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes

UZIN
KE 418

Univerzális PVC 
ragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

38687 20 kg -os kanna – 33 300 – 350 g/m2 krém-fehér

35883 6 kg -os kanna – 72 350 – 400 g/m2

Oldószermentes, diszperziós ragasztó PVC, CV és textil padlóburkolatokhoz

3 Diszperziós ragasztó alacsony töltőtérfogattal vékony rétegben történő ragasztáshoz beltéri felületeken

Felhasználás:
3 Homogén és heterogén PVC-hez és CV-hez
3 Szőnyegekhez, PVC, hab és latex hátlappal
3 Könnyű tűfilces padlóburkolatokhoz
3 Előkészített, sima és nedvszívó padlóalapokon
3 Magánlakás jellegű és kereskedelmi igénybevételhez

Tulajdonságok:
3 Könnyű teríteni, jó kezdeti rögzítés
3 Jó végső szilárdság
3 Jól ellenáll a lágyító szereknek
3 Oldószermentes

UZIN
UZ 57 

ÖkoLine
Univerzális textilburkolat

Ragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

21576 20 kg kanna – 33 300 – 350 g/m2/A2 bézs-fehér

17339 14 kg-os kanna – 33 350 – 450 g/m2/B1

17333 6 kg-os kanna – 72 500 – 550 g/m2/B2

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, nagy kötéserősségű diszperziós ragasztó minden textil
padlóburkolat típushoz

3 A textilburkolatok túlnyomó részéhez alkalmas, emiatt univerzális felhasználás
3 Erős szálképződés = megbízható ragasztás
3 Lehető legkedvezőbb környezetbarát jellemzők EC1 szabvány szerint

Felhasználás:
3 Másodlagos hátoldallal ellátott szőnyegekhez
3 Hab, gumi és gyapjú hátoldalú szőnyegekhez
3 Szőttes árukhoz, tűfilces és természetes rost 

szőnyegekhez
3 Nedvszívó, előkészített felületeken
3 UZIN Multibase -en, UZIN szigetelésen és 

szigetelés alátéteken

Tulajdonságok:
3 Könnyű felhordás
3 Gyors kezdeti rögzítés
3 Kivételes szálképzés
3 Jó kezdeti és végső szilárdság
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes

Textil padlóragasztók
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Padlóburkolat ragasztók

Rugalmas padlóragasztók

UZIN
KR 430
2-komponensű 
PU ragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

10493 A/B 12 kg -os kanna – 30 300 –  350 g/m2/A2/A3 antracit

10493 A/B  6 kg -os kanna – 60 400 –  600 g/m2/B1/B2

10493 A/B 2,5 kg -os kanna – 120 800 – 1300 g/m2/B3/C1

Rugalmas poliuretán ragasztó erős igénybevételre tervezett padlóburkolatokhoz

3 Legmagasabb kötésszilárdság, emiatt rendkívül megbízható
3 Szinte minden terhelésre, emiatt univerzális felhasználás

Felhasználás:
3 Gumi padlóburkolathoz (10 mm vastagságig)
3 Gumiőrleményes padlóhoz és aljzatokhoz
3 Linóleumhoz is megfelelő
3 Nedvszívó és nem nedvszívó felületeken
3 Sportcsarnokokhoz, ipari és nagy terhelésnél is

Tulajdonságok:
3 Nem zsugorodik
3 Rendkívül jó végső szilárdság
3 Nagyfokú ellenállás a meleggel és a hideggel

 szemben
3 Beltéri és feltételes kültéri használatra
3 Oldószermentes

Linóleum ragasztók

UZIN
KE 2008
Universal Adhesive

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

13124 18 kg drum 300 – 350 g/m2/A1 cream 

350 – 400 g/m2/A2 white

450 – 500 g/m2/B1

Multipurpose dispersion adhesive for PVC and textile floor coverings

3 Wide range of uses

Felhasználás:
3 For homogenous and heterogeneous PVC and cus-

hioned vinyl coverings, including with textile felt
backings
3 Carpets with textile secondary backings (TR), with

felt backings, with smooth or profiled foam backings,
etc.
3 Lightweight, lay-flat needlepunch
3 Resilient and textile UZIN insulating underlays
3 Use on prepared, level and absorbent surfaces

Tulajdonságok:
3 Very easy to spread
3 Long working time
3 Excellent grap properties
3 High strength
3 Excellent plasticizer resistance
3 Solvent-free

UZIN
LE 44 
ÖkoLine
Linóleum 
ragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

6873 14 kg-os kanna – 33 350 g/m2/B1 krém-fehér

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású diszperziós ragasztó igen erős térbeli stabilitással 
bármely típusú linóleum burkolathoz

3 Kemény ragasztó csíkok, ideális változó mérettartósságú linóleumhoz
3 Gyorsan köt, időkímélő, little ventilation time

Felhasználás:
3 Linóleum és parafa burkolatokhoz
3 Jó nedvszívású, sima felületeken
3 Komoly igénybevételre ipari és projekt munkában

Tulajdonságok:
3 Könnyű teríteni
3 Rövid szellőzési idő
3 Nagyon jó mérettartóság
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes
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Padlóburkolat ragasztók

Linóleum ragasztók

Könnyen felszedhető rendszerek

UZIN
Universal
Tackifier
ÖkoLine 

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

6473 12 kg-os kanna – 30 100 – 300 g/m2 hengerrel krém-fehér

6474 3 kg-os kanna – 90 150 – 200 g/m2 /A 4

250 – 300 g/m2 /A 3

ca. 300 g/m2 /A 2

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, vízben oldódó diszperziós rögzítő PVC-hez és textilpadló
burkolatokhoz

3 A padlóburkolatok eltávolíthatók; költséget takarít meg a későbbi felújítási munkák során

Felhasználás:
3 Textil padlókhoz, pl. gyapjú hátlapú burkolatokhoz vagy

könnyűsúlyú, puha, másodlagos hátlapú burkolatokhoz
3 Lágy PVC és párnázott PVC burkolatokhoz
3 Nedvszívó és nem nedvszívó felületeken
3 Megfelelő, sértetlen meglévő burkolatokra, pl. PVC

padlókra való ragasztáshoz is
3 Magánlakásoknál erős igénybevételnél is, közepes igé-

ny-bevételű kereskedelmi helyeken mint pl. szőnyeglap
és a modulszőnyeg rögzítő hotelekben, bérlakásokban

Tulajdonságok:
3 Hengerrel vagy fogazott spatulyával hordható fel
3 Eltávolítható tömör aljzatokról
3 Alkalmas szárazon vagy nedvesen kötő használatra
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes

UZIN 
LE 2401

Linóleum ragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

6885 14 kg-os kanna – 33 350 – 450 g/m2/B1 barna

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású diszperziós ragasztó linóleumhoz

3 Szálformáló, összekötő ragasztó; megbízható lerakás, még a széleken is
3 Gazdaságos árban és fedésben; költséghatékony
3 A lehető legjobb környezetvédelem az EC 1 R szabályozásnak köszönhetően

Felhasználás:
3 Linóleum és parafa burkolatokhoz
3 Sima, előkészített, jó nedvszívású felületeken
3 Normál igénybevételre kereskedelmi és projekt

 munkában
3 UZIN Multibase -en, UZIN szigetelésen és 

szigetelés alátéteken

Tulajdonságok:
3 Könnyű teríteni
3 Kitűnő szálképzés
3 Csak nedvszívó felületeken való használatra
3 Beltéri használatra

UZIN
U 1000

Szőnyegpadló 
csúszásgátló-réteg

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

6748 10 kg kanna – 54 50 – 100 g/m2 fehér 

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, csúszásgátló és tapadó diszperzió textil burkolatokhoz

Felhasználás:
3 Bitumen-, PVC-, vinil vagy PU hátoldalú szőnyegpad-

ló lapokhoz
3 Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz
3 Meglévő padlókon, pl. PVC, linóleum, fém, beton,

simított esztrich burkolatokon
3 Lakrészben és ipari területen

Tulajdonságok:
3 Hengerrel felhordható
3 Takarékos felhasználású
3 Antisztatikus és vezetőképes aljzathoz is
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes
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Padlóburkolat ragasztók

Vezetőképes és antisztatikus burkolatok termékei

UZIN
KE 2000 SL
Vezetőképes ragasztó
rugalmas (PVC és gumi)
burkolatokhoz

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

14162 14 kg-os kanna – 33 250 – 300 g/m2/23/80 világosszürke

Vezetőképes szálerősített diszperziós ragasztó vezetőképes PVC és gumiburkolatokhoz

3 Gyors kezdeti rögzítés = gyors munkavégzés; időkímélő
3 Gazdaságos; költséghatékony a jó fedésnek köszönhetően

Felhasználás:
3 Vezető PVC lap- és tekercses burkolatokhoz
3 Vezető gumi padlólap burkolathoz 3,5 mm-ig
3 Sima, előkészített felületeken
3 Az UZIN PE 260 L-lel alapozott felületeken 

vezetőképes ragasztó (PVC burkolatokhoz)
3 Magas igénybevételű kereskedelmi és ipari 

helyszíneken

Tulajdonságok:
3 Könnyű teríteni
3 Szálformáló
3 Jó kezdeti és végső szilárdság
3 Megfelelő 23/80-as fogazattal kell felhordani
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes

Simítókanál 
fogazat 
belevéve

UZIN
PE 260 L
Vezetőképes alapozó
bevonat

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

6842 5 kg-os kanna – 90 100 – 150 g/m2 fekete

Kibocsátású, homogén vezetőképes diszperziós alapozó vezetőképes padlóburkolatok alatti 
használatra

3 Megbízható vezetőképesség rugalmas padlóburkolatok alatt
3 Kiválthatja a rézcsík rácsot a vezető padlózatokban, költséget takarít meg

Felhasználás:
3 Vezető textil és tűfilces padlóburkolatokhoz
3 Vezető PVC padlókhoz
3 Előkészített felületeken
3 Kizárólag diszperziós ragasztók alá alkalmas

Tulajdonságok:
3 Könnyű hengeres felhordás
3 Kiváló felületek közötti vezetőképesség
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes

UZIN
UZ 57 L ÖkoLine
Vezetőképes textil és
linóleum ragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

33150 14 kg-os kanna – 33 500 – 600 g/m2/23/TL világosszürke

Szálerősített diszperziós ragasztó vezetőképes textil és linóleum burkolatokhoz

3 Gyors kezdeti rögzítés = gyors munkavégzés; időkímélő

Felhasználás:
3 Vezetőképes textil és tűfilces burkolatokhoz
3 Vezetőképes linóleumhoz
3 Előkészített felületeken
3 Az UZIN PE 260 L-lel alapozott vagy az UZIN Copper-

Strip-pel (öntapadó rézszalag) ellátott 
felületeken vezetõképes ragasztó
3 Normál igénybevételű kereskedelmi és ipari 

helyszíneken

Tulajdonságok:
3 Gyors rögzítés
3 Szálformáló
3 Jó kezdeti és végső szilárdság
3 Megfelelő 23/TL-es fogazattal kell felhordani
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes

Simítókanál
fogazat 
belevéve 



UZIN
Copper-Strip
Öntapadó rézszalag

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

10141 20 fm/tekercs 2 – – réz

Egyoldalú öntapadó rézszalag, vezető padlózat létesítéséhez

3 Öntapadó, ezért könnyen lerakható

Felhasználás:
3 Mindenféle vezető padlózathoz

Tulajdonságok:
3 10 mm széles, 0,035 mm vastag
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Vezetőképes és antisztatikus burkolatok termékei
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Parkettaragasztók
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Poliuretán parkettaragasztók

UZIN
MK 92 S

2-komponensű 
PU parkettaragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

11186 A+B 10 kg-os – 33 1000 – 1200 g/m2/B11 bézs
fémkanna/

műanyag palack

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, oldószer és vízmentes, kétkomponensű poliuretán 
ragasztó parkettához

3 Mindenféle parkettához és laminált padlóhoz; univerzális felhasználás

Felhasználás:
3 Mindenféle fához
3 mindenfajta, megfelelő szilárdságú aljzaton
3 V 100 faforgácslapokon
3 Nem nedvszívó felületeken
3 UZIN szigetelő alátéteken, melyek parkettához

 alkalmasak

Tulajdonságok:
3 Nagyon jó töltőképesség
3 Nem zsugorodó, vastagabb rétegekben sem
3 Nagyon gyors kötés
3 Rugalmas
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes

Szintetikus gyantaragasztók

UZIN
MK 100

1-komponensű 
MSP parkettaragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

17117 16 kg-os kanna – 33 kb. 1000 g/m2/B11 bézs

37832 8 kg-oz kanna – 60

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, rugalmas hibrid ragasztó parkettához

3 Alkalmas bármely nedvesség-érzékeny  parkettához; nem okoz dagadást a fában, ezért megbízható

Felhasználás:
3 Léc-, mozaik és többrétegű parkettához
3 Ipari parkettához, masszív fapadlókhoz és egzotikus

fákhoz
3 Fekete tölgyhöz és RE fametszetekhez 30 mm-ig
3 Kellően erős felületeken
3 UZIN szigetelő alátéteken, melyek parkettához

 alkalmasak

Tulajdonságok:
3 Gyors rögzítés, mégis elegendő feldolgozási idő
3 Kemény, de rugalmas ragasztócsíkok
3 Csökkenti a feszültséget a parketta és az aljzat

között
3 A parkettán lévő ragasztó-szennyeződések

 eltávolíthatók
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes, nincs egészségi ártalom veszély

UZIN
MK 73

Szintetikus gyanta
parkettaragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

2227 25 kg -oz fémkanna – 22 kb. 1000 g/m2/B11 világos bézs

10242 17 kg -oz fémkanna – 30

2196 8 kg -oz fémkanna – 60

Szintetikus gyanta, oldószer alapú ragasztó parkettához DIN 281 szabvány szerint

3 Sokrétű felhasználás

Felhasználás:
3 Léc-, mozaik és többrétegű parkettához
3 Ipari parkettához, masszív fapadlókhoz 
3 Kellően erős felületeken
3 V 100 faforgácslapokon, száraz esztrich aljzatokon

Tulajdonságok:
3 Jó töltőképesség
3 Keményen alakítható, rugalmas
3 Magas nyírószilárdság
3 Beltéri használatra
3 Magas oldószertartalom
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Parkettaragasztók

Szintetikus gyantaragasztók

UZIN
MK 80
Diszperziós 
parkettaragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

6946 20 kg-os  – 33 1000 – 1200 g/m2/B11 világos bézs

műanyag kanna

Oldószermentes, diszperziós ragasztó nedvességre nem érzékeny parkettához DIN 281 szabvány szerint

3 Nagyon jól kenhető, gyors és gazdaságos munkavégzést tesz lehetővé

Felhasználás:
3 Mozaik- és ipari parkettához
3 Nedvszívó aljzatokra, pl. cementesztrichekre, 

kalciumszulfát esztrichekre
3 UZIN NC 174-gyel előkészített felületekre
3 V 100 faforgácslapra

Tulajdonságok:
3 Nagyon jól elkenhető
3 Jó bordaképzés
3 Keményen is alakítható
3 Magas nyírószilárdság
3 Beltéri használatra
3 GISCODE D1/Oldószermentes

UZIN
MK 80 S
ÖkoLine
Diszperziós
Parkettaragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

11671 18 kg-os – 33 1000 – 1200 g/m2/B11 világos-

műanyag kanna barna

Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású, oldószermentes diszperziós ragasztó nedvességre nem
érzékeny parkettához DIN 281 szabvány szerint

3 Sík, nedvszívó aljzatokra magánlakás és kereskedelmi, ipari igénybevételnél, korszerű, oldószermentes 
munkavégzést tesz lehetővé

Felhasználás:
3 Mozaik- és ipari parkettához
3 22 mm-es lécparkettához (bükkhöz nem)
3 Kétrétegű parkettához max. 70 x 500 mm-ig.
3 Nedvszívó aljzatokra
3 UZIN NC 174-gyel előkészített felületekre
3 V 100 faforgácslapra

Tulajdonságok:
3 Nagyon jó bordaképzés
3 Hosszú feldolgozási idő
3 Keményen is alakítható
3 Magas nyírószilárdság
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes

UZIN
MK 77
Extra szintetikus gyanta

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

2177 25 kg fémkanna – 22 kb. 1000 g/m2/B11 világos bézs

2178 17 kg fémkanna – 30

Metanol-mentes, magas oldószertartalmú parkettaragasztó DIN 281 szabvány szerint

3 igen jó technikai adatokkal rendelkező oldószeres gyanta parkettaragasztó
3 Széles felhasználási kör

Felhasználás:
3 Mozaik-, léc- és többrétegű parkettákhoz
3 Tömör- és szalagparkettákhoz
3 Exotikus parkettákhoz, RE parkettalapokhoz
3 Megfelelő nedvszívó képességű aljzatokon pl.

cement-, kalciumszulfát-, öntött aszfaltesztricheken
3 V 100 faforgácslapokon
3 UZIN szigetelő alátéteken, melyek parkettához 

alkalmasak
3 Magánlakás és ipari jellegű felhasználásra

Tulajdonságok:
3 Víz-, aromás anyag és metanolmentes
3 Könnyen kenhető
3 Jó töltőképesség
3 Gyorsan köt
3 Keményen alakítható, rugalmas
3 Magas nyírószilárdság
3 Beltéri használatra
3 GISCODE S1 szabvány szerint magas oldószertartalmú
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Parkettaragasztók

Szintetikus gyantaragasztók

Speciális ragasztók

UZIN
MK 37

Befecskendezhető 
ragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

13663 250 g-os palack 2 darab – – sárgás 
átlátszó

Oldószer- és vízmentes, alacsony viszkozitású, egykomponensű, poliuretán ragasztó hézagos pontok
javítására a parkettaragasztásban

3 Kitölti a hézagos pontokat a ragasztott parkettában; elkerülhető az esetleges reklamáció

Felhasználás:
3 Mindenféle felületre, parkettához és ragasztóhoz
3 A hézagos, hiányos pontok és darabok javítására
3 A parketta egyes szabadon álló darabjainak 

leragasztására
3 Úsztatott padlórendszerek pontszerű megkötésére 

és biztosítására 
3 Visszabontás után rétegek visszaragasztására 

laminált parkettáknál

Tulajdonságok:
3 Egykomponensű és használatra kész
3 Alacsony viszkozitás, ezért könnyen befecskendezhető
3 Jó tömítési és résbe folyási képesség
3 Kitölti a hézagos részeket, rugalmas amikor 

megkötött
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes

UZIN
MK 95

1-K PU parkettaragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

39552 16 kg  – 33 800 – 1000 g/m2/B3 bézs 

műanyag kanna

Oldószer- és vízmentes, alacsony viszkozitású, egykomponensű poliuretán parkettaragasztó

3 Kemény-rugalmas ragasztócsíkok, bármely szokásos, akár nedvességérzékeny parkettához
3 Gyors kötés, 24 óra múlva csiszolható

Felhasználás:
3 Mindenféle típusú léc-, mozaik-, ipari parkettához
3 Tömör parkettákhoz
3 Bármely, megfelelő szilárdságú aljzatra

Tulajdonságok:
3 Egykomponensű, használatra kész
3 Könnyű felhasználás
3 Jó bordaképzés, kemény-rugalmas ragasztócsíkok
3 Gyors kötés
3 A ragasztómaradványok eltávolíthatók a parkettáról
3 Beltéri használat
3 Oldószermentes

UZIN
MK 83

Speciális
Parkettaragasztó

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

21433 18 kg-os kanna – 33 1000 – 1200 g/m2/B11 világos-
barna 

Oldószermentes szálképző diszperziós ragasztó duzzadásra nem hajlamos parkettához DIN 281 szab-
vány szerint

3 Igen nagy ragasztó erő, szálképzés és hosszú feldolgozási idő biztosítja a felhasználó számára a teljes megbízhatóságot

Felhasználás:
3 Mozaik és ipari parkettához
3 22 mm-es lécparketta (nem bükkfa)
3 UZIN NC 174-gyel előkészített felületekre
3 Szilárd, sima és nedvszívó felületeken
3 V 100 faforgácslapra

Tulajdonságok:
3 Gyors kezdeti rögzítés
3 Nagyon jó bordaképzés
3 Jó töltőképesség
3 Rendkívül magas ragasztó-szilárdság
3 Beltéri használatra
3 Oldószermentes



Különleges termékek
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UZIN 
RG 194
Intenzív tisztítószer

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

5090 10 l-es – 60 Hígítástól függően színtelen

kanna 5 – 300 g/m2 pl. 1 : 10 arány homályos

10 g tisztítószert ad m2-enként

Oldószermentes tisztítószer koncentrátum, vízzel hígítva használható, meglévő burkolatokra és
szennyezett felületekre

3 Gyorsan feloldja a régi szennyeződéseket; gyors tisztítási folyamatot egyesít a könnyű felhasználással
3 Feloldja még a makacs szennyeződéseket is; nincs szükség oldószer alapú készítményekre

Felhasználás:
3 Régi felületek tisztítására, pl. PVC-re, linóleumra és

kerámiára, cementalapú aljzatokra, betonra
3 Mindenféle vízálló felület tisztítására, pl. fémre,

műanyagra
3 Szerszámok, ecsetek, munkaeszközök tisztítására

Tulajdonságok:
3 Jó tisztítóerő
3 Vízzel hígítható
3 Nagyon gazdaságos felhasználás
3 Kellemes illat
3 Nincs zsíros maradék 

UZIN 
VE 173
Oldószeres parkettara-
gasztó hígító

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

7040 5 l-es kanna – 90 – színtelen

Hígító oldószer alapú parkettaragasztókhoz

3 Ajánlott hígító alapozáshoz és tisztításhoz szintetikus gyanta parkettaragasztókhoz

Felhasználás:
3 Hígítóként az UZIN MK 73-hoz és MK 77-hez 

alapozó oldat készítéséhez nedvszívó és oldószerálló
felületeken
3 Friss és száraz ragasztó-szennyeződések eltávolítá sá-

ra oldószerálló szerszámokon és felületeken

Tulajdonságok:
3 Jó oldóképesség ragadós, gyantás, zsíros és olajos

szennyeződéseknél

Különleges termékek

UZIN 
VE 124
Epoxi hígító

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

7005 5 l-es műanyag kanna – 84 – színtelen

Alkohol alapú epoxi hígító és tisztítószer

3 Alkohol alapú, ebből adódóan környezetbarát

Felhasználás:
3 Hígítóként minden UZIN 2-komponensű, epoxi

 parketta és burkolat ragasztóhoz
3 Hígítóként minden UZIN 2-komponensű epoxi

 alapozóhoz
3 Friss epoxi, PU, szintetikus gyanta és diszperziós

ragasztómaradvány eltávolításához

Tulajdonságok:
3 Kíméletesen tisztít
3 Általában alkalmas zsíros, olajos szennyeződések

eltávolítására burkolatokról, üvegről, fémről, stb.
3 Magas oldószertartalom

UZIN 
VE 100
GN-hígító

Cikkszám Kiszerelés Csomagolási egység /Karton Csomagolási egység /Raklap Felhasználás Szín

7139 5 l-es műanyag kanna – 126 – színtelen

10983 1 l-os doboz 8 32 karton

Extra erős hígító oldószeres kontaktragasztókhoz

3 Univerzális nagy erejű hígító

Felhasználás:
3 Hígítóként minden UZIN oldószeres kontaktragasz-

tóhoz (GN)
3 Tisztítószerként friss vagy rászáradt ragasztó mara-

dékokhoz a hígítóra nem érzékeny felületeken

Tulajdonságok:
3 Rendkívül erős oldó hatás
3 Erősen oldószer-tartalmú
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Padlóalapok előkészítése

MAMBO egytárcsás csiszológép

Professzionális alkalmazás minden felhasználási területen

• folyamatosan szabályozható sebesség 100 ford./perctől 450 ford./percig a csiszo –
lóanyagok tökéletes alkalmazásához a csiszolandó felületen

• Megfelel a legkülönfélébb csiszolási és marási munkákhoz a legdurvábbtól az egészen
finom csiszolásig

• parkettacsiszolás
• gyors és hatékony munkavégzés, nagyon halk, igen magas nyomatékú motor nagy

csiszolási teljesítménnyel és erővel
• robusztus kivitel fém burkolattal
• levehető kiegészítő súly a csiszolási teljesítmény növeléséhez
• lehajtható fogantyú és levehető súly, az autóban történő könnyű szállítás érdekében

(méretek összehajtott állapotban 55 x 40 x 88 cm)

Műszaki leírás:
230 V, 2 kW, fordulatszám 100 – 450 ford. /perc, csiszolási szélesség 375 – 400 mm, 
súly 52 kg + 18 kg kiegészítő súly, indítási áram szabályozóvall 

Tartalmaz:
MAMBO csiszológép, védő és szívó gyűrű, 18 kg kiegészítő súly, hallásvédő.
Tárcsatartó és porelszívó szett külön rendelhető.

VACUCLEAN nagyteljesítményű porszívó 

• nagyteljesítményű porszívó csiszolatkor és maráskor keletkező por és darabos 
szennyeződések felszívásához

• ciklon kivitel poliészter szűrővel és különálló mikroszűrővel
• könnyen kivehető és kiüríthető 40 l-es tartály 
• nyomáskijelzés a szűrőtisztítás szükségességének jelzésére, melyet hatékony

levegőimpulzus módszerrel hajt végre
• automatikus bekapcsolás másik berendezéssel való csatlakozáson keresztül

Műszaki leírás:
Méretek (M x Sz x H) 1060 x 440 x 550 mm, súly 19 kg, beszívás 50 mm, csőhossz 5 m
(átmérő 38 mm), levegőkapacitás (cső nélkül) 190 m3/ h, max. vákum 21 kPa, 
 feszültség 220/240 V, 1,2 kW, finom szűrő poliészter felület 1,5 m2, a finom szűrő
 szétválasztási aránya > 99,9 % (DIN 24184/3), a mikroszűrő felülete 0,85 m2, a mikro -
szűrő szétválasztási aránya > 99,97 % (DOP), tartály térfogata 40 l, zajszint 70 dB(A)

Tartalmaz:
VACUCLEAN porszívó, 5 m szívócső 38 mm átmérővel (antisztatikus), padlószívó vég,
szívócső 38 mm átmérővel, 40 l-es tartály, finom szűrő (poliészter), mikroszűrő

A Wolff alapkínálata padlóburkoláshoz
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going beyond your limits

Padlóalapok előkészítése

SAMBA egytárcsás csiszológép 

Praktikus, nagyteljesítményű gép aljzatok vagy hézagkitöltők csiszolására és 
kefélésre, padlószőnyegek nedves tisztítására vagy kemény padlók polírozására.

Erős motorjával és a hozzákapcsolható kiegészítő szívó berendezéssel a gép
lehetővé teszi a padlóalapok egyszerű előkészítését. A kis súly, a tárcsák és tisztító
kiegészítők nagy választéka tökéletes megoldást kínálnak bármilyen feladatra.

Ezenfelül megerősített fogantyúval és tartós acél hajtókerekekkel rendelkezik.

Műszaki leírás:
1,7 kW, 160 ford/perc, 44 kg, csiszolási szélesség 375 mm

Tartalmaz:
Csiszológép SAMBA, A képen látható elszívó berendezés és tárcsatartó külön rendelhető.

Parketták lerakása

URS 15/30

Univerzális csiszológép szélekhez, sarkokhoz és lépcsőkhöz

• megbízható szélcsiszoló gép professzionális használatra
• a csiszoló lemezek könnyen cserélhetők

1,5 kW 3500 ford./perc fordulatszámon – különösen erős, robusztus, hosszú
szervízciklussal

35



Padlózat eltávolítása

Turbo-Stripper

Bármilyen ragasztóanyaggal leragasztott padlóburkolat professzionális eltávolítása

• strukturált/dudoros felületű gumiburkolat és sportpadlózat eltávolítására is
• 2,6 kW-os motor indítási áram szabályozóval
• önjáró, kézi működtetésű kuplunggal a lehető legmagasabb üzemeltetési kényelem

érdekében
• az üzemeltetési biztonság érdekében újraindítási megszakítóval felszerelt
• a könnyű szállítás érdekében levehető kiegészítő súly és fogantyú

Műszaki leírás:
230 V, 2,6 kW, indító áram szabályozó, max. működési szélesség 350 mm, 
5000 ütés/perc, 175 kg, burkolatfelszedési kapacitás 60 – 100 m2/h

Tartalmaz:
Turbo-Stripper, 1 penge 350 x 60 x 1,5 mm, 1 penge 350 x 60 x 1 mm,
szerszámkészlet, 30 kg kiegészítő súly, hallásvédő, védőkesztyű, pengetakaró

Parketták lerakása

COBRA egyenes csiszológép 

Nagyteljesítményű szalagcsiszoló gép

• hatékony a magas csiszolási teljesítménynek köszönhetően
• a barázdált forgódob kiegészítő csiszoló hatást eredményez
• hatékony szívókészülék (a faanyagok megmunkálásához alkalmas berendezések 

kutatásával és vizsgálatával foglalkozó frankfurti FPH intézet bevizsgálása alapján)
• csiszolóerő és nyomás állítási lehetőség
• az eltávolítható fogantyúnak és motornak köszönhetően könnyű szállítani

Műszaki leírás:
230 V, 2,5 KW, forgódob szélesség 200 mm, forgódob sebesség 2100 ford./perc, 
csiszolópapír mérete 200 x 750 mm, súly 82 kg

Tartalmaz:
COBRA csiszológép, szerszámtáska porzsák, hosszabbító vezeték 12 m
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Alapozó

Hézagkitöltő

A Pallmann alapkínálata parkettázáshoz
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Víz alapú termékek

Pall-X Kitt

Víz alapú hézagkitöltő nagyon magas viszkozitással a hézagba való besüllyedés
megelőzésére. A Pall-X Kitt rövid száradási idejének köszönhetően gyors rendszerünk
alapja (30 m2 csiszolva és tömítve egy nap alatt). Mindössze 10 % oldószertartalma
révén igen környezetbarát.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettához /alkalmas padlófűtés-rendszereken történő használatra

+ nyers színű – hosszabb száradási idejű, mint az oldószer alapú 
+ nagyon rövid száradási idő hézagkitöltők
+ könnyű felhordani – semleges szagú, de nem teljesen oldószermentes

ezért szellőztetés szükséges

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
14288 5 liter – 50 – 100 ml /m2

Pall-X 320

Víz alapú egykomponensű parketta alapozó, nagyon jó töltőképességgel, simítólapáttal
vagy hengerrel történő felhordásra. 

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettához és fa padlózathoz/padlófűtés-rendszereken

+ díszfához és belső dekorációhoz – érzékeny bizonyos fák egyes hatóanyagaira
+ csökkenti a fugaképződést – nem lehet simítólapáttal felhordani nagyon 
+ foltmentes felületet ad nedvszívó fa felületen

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
14289 5 liter – 60 – 130 ml /m2

Zubehör

Pall-X Gel

Víz alapú spatulyázó gél parketta és fa padlózatokhoz

Különösen alkalmas felületkezelésre:
cscsiszolt parkettához és fa padlózathoz/padlófűtés-rendszereken/teljesen csiszolt töb-
brétegű parkettához/a legfelső fedőlakk-réteg előtti rétegként

+ rövid száradási idő – nem hengerelhető
+ nincs köztes csiszolás igény – a száradási időt ki kell várni
+ felhasználásra kész 

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
13077 5 liter – 20 ml /m2

setzung???



Alapozó
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Parkettalakk

Víz alapú termékek

Pall-X 94

Víz alapú egykomponensű parkettalakk normál igénybevételű parkettaburkolathozjó
felületi kopásállósággal

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettához és fa padlózathoz /padlófűtés-rendszereken /díszfa a beltéri deko-
rációban

+ kitűnő kitöltő/fedőképesség – csak magánlakás jellegű igénybevételre javasolt
+ gyors száradás – semleges szagú, bár nem teljesen oldószermentes;
+ könnyű felhordani ezért szellőztetés szükséges

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
14291 5 liter közepes fényű 105 – 130 ml /m2

Pall-X 325

Víz alapú, egykomponensű alapozó hengerrel vagy simítólapáttal történő felhordásra,
akár nagyon nedvszívó faanyagra is. Egyenletes, világos megjelenést biztosít és csökken-
ti a fugaképződés kockázatát. Különösen figyelemre méltó felhasználási megbízhatóság
akár erősen nedvszívó faanyagokon is (pl. bükk). 

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettához/beltéri díszfákhoz/padlófűtés-rendszereken

+ egyenletes, szép megjelenés – hosszabb száradási idejű, mint az
+ minimális fugaképződés oldószer alapú alapozók
+ felhordható simítólapáttal, akár bükkfán is – minden esetben még a felhordás napján

lakkozni kell

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
14290 5 liter – 60 – 130 ml /m2
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Pall-X 96

Víz alapú, egykomponensű parkettalakk nagy igénybevételű parketta felületekhez jó
ellenálló képességgel a nagy mechanikai és vegyi igénybevétellel szemben. A Pall-X 96
rövid száradási idejének köszönhetően gyors rendszerünk fedő rétege (30 m2 felület
csiszolva és tömítve egy nap alatt

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettákhoz magas igénybevételű területeken, mint pl. iskolákban, irodákban,
stb./beltéri díszfa/padlófűtés-rendszereken 

+ felhasználásra kész – hosszabb száradási idejű,  
+ magánlakás és kereskedelmi igénybevételre is mint az oldószer alapú lakkok
+ könnyű felhordani

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
14292 5 liter közepes fényű 100 – 130 ml /m2

14293 5 liter matt 100 – 130 ml /m2

14294 5 liter fényes 100 – 130 ml /m2

Pall-X 98

Víz alapú kétkomponensű parkettalakk nagyon magas igénybevételű parkettaburkolathoz
kiváló ellenálló képességgel a nagy mechanikai igénybevétellel és vegyszerekkel szemben.

Különösen alkalmas felületkezelésre:

csiszolt parkettához és fa padlózathoz kemény/díszfa beltéri dekorációban

+ erősen igénybevett területeken, mint – kétkomponensű, nem felhasználásra kész
például iskolákban, irodákban, stb. (az A és B komponenseket össze

+ kitűnő kitöltő/fedőképesség kell keverni)
+ gyors száradás

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
14295 5,5 liter selyemfényű 100 – 130 ml /m2

14296 5,5 liter matt 100 – 130 ml /m2



Parkettalakk
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Víz alapú termékek

Pall-X Extreme 1K

Víz alapú, egykomponensű parkettalakk nagyon magas igénybevételű parkettafelületek-
hez kiváló ellenálló képességgel a nagy mechanikai és vegyi igénybevétellel szemben.
Mindössze 13,1 % oldószertartalma révén igen környezetbarát.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettákhoz magas igénybevételű területeken, mint pl. iskolákban, irodákban,
stb. / beltéri díszfa /padlófűtés-rendszereken 

+ felhasználásra kész – hosszabb száradási idejű, mint az oldószer
+ magánlakás és kereskedelmi alapú lakkok

igénybevételre is
+ könnyű felhordani

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
12963 5 liter selyemfényű 100 – 130 ml /m2

13263 10 liter selyemfényű 100 – 130 ml /m2

Hézagkitöltő

Oldószer alapú termékek

Uni-Kitt

Oldószer alapú hézagkitöltő, jó viszkozitással a hézagba való besüllyedés és a nedvesség
bejutásának elkerülése érdekében. A TRGS 617 szabvány értelmében az oldószer alapú
termékek parkettafelületek tömítésére történő használata egyre inkább korlátozottá
válik. Ebből a megfontolásból javasoljuk a víz alapú termékek használatát a Pallmann
Hydro vagy Pall-X választékból.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettához és fa padlózathoz/padlófűtés-rendszereken/teljesen csiszolt többré-
tegű parkettához

+ nagyon rövid száradási idő – oldószer alapú
+ gyors és könnyű használat – kellemetlen szag a felhasználás során

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
14258 5 liter – 120 – 140 ml /m2



Hézagkitöltő

Alapozó

Oldószer alapú termékek

Holzkittlösung

Oldószer alapú egykomponensű hézagkitöltő kb 89 % oldószertartalommal, jó viszkozi-
tással a hézagba való besüllyedés és a nedvesség bejutásának elkerülése érdekében. 
A TRGS 617 szabvány értelmében az oldószer alapú termékek parkettafelületek tömít-
ésére történő használata egyre inkább korlátozottá válik. Ebből a megfontolásból java-
soljuk a víz alapú termékek használatát a Pallmann Hydro vagy Pall-X választékból.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettához és fa padlózathoz /padlófűtés-rendszereken / teljesen csiszolt töb-
brétegű parkettához

+ nagyon rövid száradási idő – oldószer alapú
+ gyors és könnyű használat – kellemetlen szag a felhasználás során

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
12717 1 liter – 140 ml /m2

12718 5 liter – 140 ml /m2

Unibase

Egykomponensű, hengerrel felhordható, oldószer alapú alapozó, minden parkettalakkal
történő felhasználásra alkalmas. A Pallmann Uni-Base használata az olajat, gyantát és
színezőanyagot tartalmazó fa padlóburkolaton biztosítja az olajjal vagy viasszal vég-
zendő felújítás lehetőségét. A TRGS 617 szabvány értelmében az oldószer alapú termék
parkettafelületek tömítésére történő használata egyre inkább korlátozottá válik. Ebből a
megfontolásból javasoljuk a víz alapú termékek használatát a Pallmann Hydro vagy
Pall-X választékból.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettához és fa padlózathoz/fa díszhez beltéri dekorációban/teljesen csiszolt
többrétegű parkettához/mindenféle fához, ideértve az egzotikus faanyagokat is

+ kompatibilis minden – kényelmetlenség és esetleges többletköltség  
Pallmann parketta lakkal a nélkülözhetetlen óvintézkedések miatt

+ alacsony költség – kellemetlen szag a felhasználás közben
– száradási idő min. 24 óra ha a fedőlakk víz alapú lesz

Cikkszám Csomagméret Fény érték Felhasználás
14306 5 liter – 60 – 80 ml /m2
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Alapozó

Oldószer alapú termékek

Fillbase

Oldószer alapú vastag spatulyázó alapozó kb 69 % oldószertartalommal, kiváló pórus-
kitöltő tulajdonsággal, ezáltal egyenletes, szép felületet ad. Kizárólag oldószer alapú
fedőlakkok alá használható. A TRGS 617 szabvány értelmében az oldószer alapú termé-
kek parkettafelületek tömítésére történő használata egyre inkább korlátozottá válik.
Ebből a megfontolásból javasoljuk a víz alapú termékek használatát a Pallmann Hydro
vagy Pall-X választékból.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettához és fa padlózathoz /padlófűtés-rendszereken / fa díszhez beltéri de -
korációban

+ kiváló póruskitöltő képesség – kellemetlen szag használat közben
+ rövid száradási idő – nem hengerelhető
+ csökkenti a fugaképződést – csak oldószeres fedőlakkok alá alkalmas

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
14407 10 liter – 60 – 80 ml /m2

Parkettalakk

SH 81 A/B 

Oldószer alapú kétkomponensű parkettalakk jelentős igénybevételnek kitett parkettafe-
lületekre kiváló ellenálló képességgel a mechanikai és kémiai behatásokkal szemben.
Oldószertartalma 54 % és keményedése, kötése során kis mennyiségben formaldehid
szabadul fel. A TRGS 617 szabvány értelmében az oldószer alapú termékek parkettafelü-
letek tömítésére történő használata egyre inkább korlátozottá válik. Ebből a megfonto-
lásból javasoljuk a víz alapú termékek használatát a Pallmann Hydro vagy Pall-X válasz-
tékból.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettához és fa padlózathoz /díszfa a beltéri dekorációban

+ könnyű használat – oldószer alapú
+ hosszú nyitott idő – kötelező óvintézkedések a használat során
+ hengerelhető, szórható – kötése során kis mennyiségben 

és felvihető simítólapáttal formaldehid szabadul fel

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
12577 5 liter selyemfényű 110 – 130 ml /m2

12578 10 liter selyemfényű 110 – 130 ml /m2

Edző

12583 0,5 liter – 110 – 130 ml /m2

12582 1 liter – 110 – 130 ml /m2
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Parkettalakk

Alapozó

Oldószer alapú termékek

IS 60 Quick 

Oldószer alapú egykomponensű olaj /műgyantabázisú parkettalakk kb 59 % oldószer-
tartalommal, jelentős igénybevételnek kitett parkettafelületekre kiváló ellenálló képes-
séggel a mechanikai és kémiai behatásokkal szemben. A TRGS 617 szabvány értelmében
az oldószer alapú termékek parkettafelületek tömítésére történő használata egyre
inkább korlátozottá válik. Ebből a megfontolásból javasoljuk a víz alapú termékek hasz-
nálatát a Pallmann Hydro vagy Pall-X választékból.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
csiszolt parkettához és fa padlózathoz erős igénybevételnél is / teljesen csiszolt többré-
tegű parkettához /padlófűtés-rendszereken / fa díszhez beltéri dekorációban

+ felhasználásra kész – oldószertartalmú
+ könnyen felhasználható – egészségre ártalmas gőzök használat közben
+ igen magas rugalmasság 

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
13694 5 liter selyemfényű 110 – 130 ml /m2

13031 10 liter selyemfényű 110 – 130 ml /m2

13161 10 liter matt 110 – 130 ml /m2

13136 10 liter fényes 110 – 130 ml /m2

Sojabase Plus 

Természetes olaj-viasz keverék természetes szójaolajjal fapadlók impregnálására, nyitott
pórusú, „lélegző”, diffúzióra lehetőséget adó bevonatot képez.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
Mindenféle csiszolt parkettához és fa padlózathoz / fabútorokon (tömör fa)/padlófűtés-
rendszereken / fa díszhez beltéri dekorációban

+ gyorsan bedolgozható – a Sojabase Plus-szal kezelt fafelületek gyulladásra 
+ könnyen felhasználható hajlamosabbak
+ spatulyázható – nagyon gondos kivitelezést igényel

Fontos figyelmeztetés: a termék csiszolópaddal vagy textillel történő erős tisztítása,
dörzsölése gyulladásveszélyt okoz!

Cikkszám Csomagméret Fény érték Felhasználás
13062 1 liter – *20 – 35 ml /m2

12683 3 liter – *20 – 35 ml /m2

12684 10 liter – *20 – 35 ml /m2

*az anyagfelhasználás erősen függ a fapadló nedvszívóképességétől
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Gondozás

Magic Oil 2K

Olaj-viasz keverék, mely nyílt pórusú, „lélegző”, diffúzióra lehetőséget adó bevonatot
képez. A viasztartalom egyenletes, matt, bársonyos felületet ad. A Magic Oil 2K-val, a
gyorsító szer összetevőnek köszönhetően, nagyon rövid száradási idő érhető el. Ez a
gyors száradás lehetővé teszi, hogy a felújítási munkákat akár rendkívül nagy igénybe-
vételű területeken is a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzük.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
Csiszolt, nagy igénybevételű fa padlóburkolathoz beleértve a deszkapadlót és a nagy
teherbírású ipari fapadlókat

+ jelenleg egyedülálló termék a piacon – nem használatra kész
+ nagyon gyors száradás – korlátozott feldolgozási idő
+ erős erezet-kiemelés – a gyorsító allergiás tüneteket válthat ki

Cikkszám Csomagméret Fényességi érték Felhasználás
21284 2,75 liter – 25 – 50 ml /m2* 

*az anyagfelhasználás erősen függ a fapadló nedvszívóképességétől

Olaj készítmények

Felületkezelés

Finish Care

Víz alapú emulziós ápoló készítmény kezdeti és karbantartási tisztításhoz; portaszító
védőréteget hoz létre, mely javítja a felület zártságát és vizuális megjelenését, ugyanak-
kor meghosszabbítja a padlóburkolat élettartamát.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
Védőbevonattal ellátott fa padlóburkolathoz/linóleumhoz/védőbevonattal ellátott parafa
padlóburkolathoz/PVC-hez előkészített fa padlóburkolathoz (vizsgálat szükséges)/ter-
mészetes és mesterséges kő padlóburkolatokhoz

+ nincs szükség polírozásra – szakképzett felhasználást kíván
+ könnyű felhordani – felesleges anyag egyenetlen felületet ad 
+ snagy ellenálló képességű felületet ad

Cikkszám Csomagméret Fényességi Első kezelés / Fenntartó kezelés /
érték felhasználás felhasználás

14322 0,75 liter – arányos – 10 ml /m2 100 – 250 ml /10 liter

14323 0,75 liter matt arányos – 10 ml /m2 100 – 250 ml /10 liter



Gondozás
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Tisztítás

Felületkezelés

Magic Oil Care 

Ápoló készítmény rendszeres használatra Magic Oil 2K-val olajozott fa padlóburkolato-
kra; vékony réteget ad, mely megóvja az olajjal kezelt fa padlóburkolatot, és ezáltal
növeli a felület járási terheléssel szembeni tartósságát. Fenntartja a kezelt felület eszté-
tikai minőségét és növeli élettartamát

Különösen alkalmas felületkezelésre:
Mindenfajta fa padlóburkolathoz, ipari parkettához és fatömbökhöz/beltéri dísz – fához/
fa bútorhoz (tömör fa)/alkalmas padlófűtés-rendszereken történő felhasználáshoz

+ felhasználásra kész – mechanikai igénybevétellel szemben korlátozott 
+ csúszásmentes ellenálló képesség
+ antisztatikus – csak gondozó készítménynek alkalmas fa padlózatra

(Magic Oil 2K-val impregnált felületeken)

Cikkszám Csomagméret Fényességi  Első kezelés / Fenntartó kezelés /
érték felhasználás felhasználás

21455 0,75 liter – arányos kb. 500 ml /10 liter

Clean

Víz alapú, semleges, univerzális tisztítószer padlóburkolatok felületi szennyeződéseinek
eltávolítására.

Különösen alkalmas felületkezelésre:
Védőbevonattal ellátott parkettaburkolathoz / linóleumhoz /védőbevonattal ellátott
parafa padlóburkolathoz /PVC/tö b   brétegű parkettaburkolathoz / természetes és mester-
séges kőburkolatokhoz

+ felhasználásra kész
+ könnyű felhordani
+ felületvédelmet ad

Cikkszám Csomagméret Fényesség érték Felhasználás pH érték
14328 0,75 liter – 100 – 200 ml /m2 / kb. 7 

10 liter öblítővíz
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Minden
ami a padlólerakással kapcsolatos

UZIN | A Brand of UFLOOR Systems

Technizál Kft. | Gubacsi út 6/ b | 1097 Budapest

Telefon (+36-1)-216-6050 | Telefax (+36-1)-216-1656

Internet www.ufloor-systems.com | E-mail technizal@univernet.hu




