Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε πολύ γρήγορα μοκέτες
και εύκαμπτα δάπεδα πάνω σε παλιά υποστρώματα;
Σύστημα Renoplan No. 5
Η λύση:

Με UZIN NC 172 BiTurbo.

“ Ολοκληρώστε τις εργασίες ανακαίνισης χωρίς
πρόβλημα μέσα σε μια μέρα, χάρη στο εξαιρετικά
ταχύπηκτο UZIN NC 172 BiTurbo.“
Ernst Wohlleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.
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Σύστηµα Renoplan No. 5

Πως μπορούμε να τοποθετήσουμε πολύ γρήγορα μοκέτες
και εύκαμπτα δάπεδα πάνω σε παλιά υποστρώματα;
Με UZIN NC 172 BiTurbo.
Σκανάρετε τον κωδικό QR για
περισσότερες πληροφορίες.

Ο χρόνος εργασίας και τα ενδιάμεσα διαστήματα με νεκρούς
χρόνους θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερα κατά την
ανακαίνιση επίστρωσης δαπέδων. Ο χρόνος μπορεί να μειωθεί
ακόμη και δύο φορές με το αυτοεπιπεδούμενο ταχείας πήξης
ισοπεδωτικό κονίαμα UZIN NC 172 BiTurbo: το UZIN NC 172 BiTurbo
μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα πάνω σε παλιά υποστρώματα που έχουν
ανάγκη ανακαίνισης και έχουν υπολείμματα από κόλλες και ισοπεδωτικά.

Η ταχεία διαδικασία σκλήρυνσης κάνει το αστάρωμα, τις αντίστοιχες
εργασίες και το κόστος των υλικών παρωχημένες. Δεύτερο πλεονέκτημα: το UZIN NC 172 BiTurbo στεγνώνει πολύ γρήγορα και είναι
έτοιμο για επικάλυψη μετά από 1 ώρα. Άρα τα χαρακτηριστικά του
επιτρέπουν την πλήρη ανακαίνιση σε μία μόνο μέρα!

1

Αποξηλώστε το επικάλυμμα δαπέδου. Τρίψτε ή βουρτσίστε το υπόστρωμα και αφαιρέστε τα υπολείμματα
δαπέδου ή κόλλας. καθαρίστε το χώρο με τη βοήθεια
ηλεκτρικής σκούπας.

4

Κατόπιν χρησιμοποιήστε κατάλληλο αγκαθωτό ρολό
UZIN, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος του ισοπεδωτικού.

2

Αναμίξτε το ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα UZIN NC 172 BiTurbo με καθαρό, κρύο νερό.
Χρησιμοποιήστε για την ανάμιξη ηλεκτρικό αναμικτήρα, π.χ. τον αναμικτήρα Wolff Power X 1300.

5

Εφαρμόστε την κόλλα με ίνες ενίσχυσης UZIN KE 66
μετά από 1 ώρα - και αφήστε την σταδιακά να
στεγνώσει - χρησιμοποιήστε την κατάλληλη οδοντωτή
σπάτουλα.

3

Απλώστε το ταχύπηκτο αυτοεπιπεδούμενο ισοπεδωτικό κονίαμα UZIN NC 172 BiTurbo απευθείας πάνω
στην επιφάνεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδική
σπάτουλα κονιαμάτων και για την συγκεκριμένη χρήση
προτείνονται κατάλληλες σπάτουλες από την UZIN.

6

Τοποθετήστε δάπεδα πολυτελείας και ρολάρετε με
πίεση πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια, π.χ. με
κύλινδρο πίεσης Wolff.

* Στους 20 °C και 65% σχετική υγρασία.
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