Πως μπορεί να τοποθετηθεί παρκέ με ασφάλεια
πάνω σε υποστρώματα που χρήζουν ανακαίνισης;

Σύστημα Renoplan No. 3
Η λύση:

Με UZIN MK 250 και
UZIN Multimoll Softsonic 3 mm.

“ Η κόλλα UZIN MK 250 αποτελεί επιλογή για καθέναν
που δε θέλει συμβιβασμούς.”

Ernst Wohlleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.
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Τα παρκέ μπορούν να συγκολληθούν πάνω σε υποστρώματα
που χρήζουν ανακαίνισης με τη βοήθεια των μονωτικών
πλακών, απόσβεσης τάσεων UZIN Multimoll Softsonic 3mm και
της εξαιρετικής κόλλας για παρκέ 1-συστατικού UZIN MK 250.
Συγκεκριμένα η UZIN MK 250 είναι μια κόλλα νέας τεχνολογίας.

Προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως το ευρύ πεδίο εφαρμογών της και η συμβατότητα της με τους περισσότερους
τύπους ξύλου, παρκέ, σε οποιεσδήποτε διαστάσεις και
σχήματα πάνω σε όλα τα συστήματα υποστρωμάτων.
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Το υπόστρωμα πρέπει αρχικά να τριφτεί με μηχανή λείανσης WOLFF, ώστε να αφαιρέσετε τα
χαλαρά υπολείμματα κόλλας. Στη συνέχεια, η
περιοχή πρέπει να καθαριστεί από το πριονίδι
και άλλους ρύπους χρησιμοποιώντας μια ισχυρή ηλεκτρική σκούπα.
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Τοποθετήστε τις πλάκες UZIN Multimoll Softsonic
plates με την έντυπη πλευρά προς τα πάνω στο
στρώμα της νωπής, κόψτε τις άκρες και πιέστε καλά
τις πλάκες άμεσα πάνω σε ολόκληρη την περιοχή.
Αφήστε απόσταση 3 mm από όλες τις κάθετες
επιφάνειες. Προσοχή η διεύθυνση τοπο-θέτησης των
πλακών UZIN Multimoll Softsonic πρέπει να τέμνει
κάθετα την επάλληλη φορά τοποθέτησης του παρκέ.
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Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση αστάρι UZIN PE
414 Turbo με ένα ρολό UZIN με nylon ίνες πάνω
στο υπόστρωμα. Ανάλογα με την ποσότητα και
τις συνθήκες η μία στρώση πρέπει να στεγνώσει
σε περίπου 12 ώρες*, αν χρησιμοποιηθούν περίπου 80 - 150 gr/m2.
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Εφαρμόστε την κόλλα UZIN MK 250 με οδοντωτή σπάτουλα B11 πάνω στο UZIN Multimoll
Softsonic.
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Εφαρμόστε την κόλλα UZIN MK 250 με οδοντωτή σπάτουλα B3 πάνω στο υπόστρωμα
κατά μήκος μιας ευθείας αναφοράς.
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Τοποθετήστε το παρκέ με μικρές κινήσεις ολίσθησης
μέσα στο στρώμα της κόλλας και πιέστε ελαφρά
προς τα κάτω. Εξασφαλίστε πως έχει διαβραχεί καλά
το πίσω μέρος του παρκέ. Ο χώρος μπορεί να τριφτεί
και να δοθεί σε κυκλοφορία μετά από 48 ώρες*.

* Στους 20 °C και 65% σχετική υγρασία.
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