Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε γρήγορα και επαγγελματικά
κλιμακοστάσια χωρίς διαλύτες;
Σύστημα Renoplan No. 2
Η λύση:

Με UZIN WK 222
και UZIN NC 880.

“Η κόλλα UZIN WK 222 ταιριάζει σε κάθε χώρο, έχει μικρό
ανοιχτό χρόνο, μπορεί να φορτιστεί άμεσα και βρίσκει
ποικίλλες χρήσεις.”
Ernst Wohlleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.
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Σύστημα Renoplan No. 2

Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε γρήγορα και
επαγγελματικά κλιμακοστάσια χωρίς διαλύτες;
Με UZIN NC 880 και UZIN WK 222.
Σκανάρετε τον Κωδικό QR για
περισσότερες πληροφορίες.

Οι παλιές σκάλες και τα βάθρα δε φαίνονται μόνον άσχημα, αλλά
θέτουν και σε κίνδυνο την ασφάλεια. Για την επίτευξη μόνιμης λύσης
απαιτείται μια ισχυρή κόλλα επαφής με σύντομο ανοιχτό χρόνο, κι
άμεση ετοιμότητα για φόρτιση. Η UZIN WK 222 είναι μια υδατική
διασπορά κόλλας νεοπρενίου για συγκολλήσεις επαφής σε όλες τις
κοινές κτιριακές κατασκευές. Το προϊόν πληροί όλες τις απαιτήσεις
για ένα υγιές περιβάλλον και προστατεύει την υγεία του τεχνήτη. Το
πλεονέκτημα της UZIN WK 222: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον
ίδιο τρόπο ως μια παραδοσιακή κόλλα επαφής με βάση διαλύτες.

Η χαμηλή συρρίκνωση και η γρήγορη πήξη καθιστούν το
επισκευαστικό κονίαμα UZIN NC 880 Turbo τη βέλτιστη δυνατή
λύση για γρήγορη προετοιμασία του υποστρώματος. Το UZIN
NC 880 Turbo μπορεί να επεξεργαστεί εύκολα και ομαλά και
εφαρμόζεται τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες.
Ακόμα και τρύπες σε ξύλινες επιφάνειες, σκυρόδεμα, και
κονιάματα μπορεί να πληρώσει και να ισοπεδώσει χωρίς
προβλήματα. Είναι έτοιμο για κάλυψη ήδη μετά από περίπου 30
λεπτά*.
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Ασταρώστε τα ασβετοθειϊκά κονιάματα, τα
ισοπεδωτικά από γύψο, όπως επίσης και τα πολύ
απορροφητικά αμμώδη υποστρώματα με το
αστάρι γενικής χρήσης UZIN PE 360.

4

Απλώστε την κόλλα επαφής χωρίς διαλύτες
UZIN WK 222 με το περιεχόμενο κίτρινο αφρώδες ρολό UZIN, με μεγάλους πόρους, και στα
άκρα χηρσιμοποιήστε το πινέλο σιλικόνης για να
απλώσετε την κόλλα ομοιόμορφα και να συγκολληθεί καλά με το υπόστρωμα. Πριν εφαρμόσετε
βουτήξτε το ρολό στην κόλλα και ρολάρετε
πάνω σε μια επιφάνεια από κόντρα πλακέ, ώστε
να διαβραχεί ομοιόμορφα το ρολο των 25 cm.
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Λειάνετε μεγάλες επιφανειακές ανωμαλίες ή τραχιά
υποστρώματα με το επισκευαστικό κονίαμα UZIN NC
880 Turbo. Γεμίστε με κρύο, καθαρό νερό ένα καθαρό
δοχείο. Αδειάστε τη σκόνη και αναδεύστε έως μέχρι το
μίγμα να είναι χωρίς σβώλους. Αναμείξτε μόνο όση
ποσότητα κονιάματος μπορείτε να εφαρμόζεται στα
πλαίσια του χρόνου εργασίας 5-10 λεπτών *.
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Aφήστε να τραβήξουν και οι δύο επιφάνειες με
την κόλλα τουλάχιστον μέχρι να μην κολλάν τα
δάκτυλά σας όταν τιε αγγίζετε. Μπορείτε να
απλώσετε την κόλλα στο επικάλυμμα του δαπέδου από την προηγούμενη ημέρα. Η δεύτερη
επιφάνεια μπορεί να τραβήξει έως ότου μείνει
"ελαφρά στεγνή".
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Εφαρμόστε το επισκευαστικό κονίαμα με το μυστρί ομοιόμορφα μέχρι το επιθυμητό πάχος. Το
UZIN NC 880 μπορεί να σπατουλαριστεί ξανά ή
να τριφτεί μετά από περίπου* 15 λεπτά. Η περιοχή είναι έτοιμη για επικάλυψη μετά περίπου 30
λεπτά.
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Πιέστε αμέσως πάνω το επικάλυμμα ή εντός του
ανοιχτού χρόνου της κόλλας επαφής, εξασφαλίστε
τη σωστή τοποθέτηση του και κατόπιν ασκήστε
πλήρη πίεση σε όλη την επιφάνεια, τρίβοντας ή
ρολάροντας. Μετέπειτα διορθώσεις δεν είναι εφικτές. Μετά από 10 - 20 λεπτά* πιέστε ξανά με δύναμη, ειδικά στους αρμούς και στα άκρα.

* Στους 20 °C και 65% σχετική υγρασία.
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