Πως μπορούμε να κάνουμε φράγμα υπολειμματικής
ανιούσας υγρασίας πάνω σε τσιμεντοειδή
υποστρώματα;
Σύστημα Renoplan No. 8
H λύση:

Με το UZIN PE 480.

“ Το UZIN PE 480 σχεδιάστηκε ειδικά για υποστρώματα
που δε μπορούν να στεγνώσουν στις συνήθεις συνθήκες
και εμφανίζουν υψηλή υπολειμματική υγρασία, αλλά
πρέπει να καλυφθούν άμεσα και γρήγορα.”
Ernst Wohlleb, Επικεφαλής των Τεχνικών Υπηρεσιών UZIN.
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Σύστημα Renoplan No. 8

Πως μπορούμε να κάνουμε φράγμα υπολειμματικής ανιούσας
υγρασίας πάνω σε τσιμεντοειδή υποστρώματα;
Με το UZIN PE 480.
Σκανάρετε τον κωδικό QR για
περισσότερες πληροφορίες.

Οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής σε υγρά υποστρώματα και το υψηλό
κόστος ξήρανσης τους, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα ειδικά
όταν προβλέπονται αυστηρές χρονικές προθεσμίες. Το 2-συστατικών εποξειδικό φράγμα υγρασίας UZIN PE 480 αποτελεί ιδανική
λύση, όχι μόνο για το αστάρωμα και την ενίσχυση, αλλά και για τη
σφράγιση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων, χωρίς περιορισμό στις
τιμές της μέγιστης υπολειμματικής υγρασίας. Η εφαρμογή του

σφραγίζει με ασφάλεια τα δάπεδα από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονιάματα που περιέχουν υψηλή υπολειμματική υγρασία. Σε συνδυασμό με το εξαιρετικά γρήγορο αστάρι UZIN PE 280, δημιουργείται μία επιφάνεια που παρουσιάζει τη βέλτιστη πρόσφυση για το
ισοπεδωτικό στρώμα εξομάλυνσης, που θα ακολουθήσει.

1

Τρυπήστε αρκετές φορές με κατσαβίδι (ή μεταλλική
βελόνα) το πλαστικό πώμα και το κάτω τοίχωμα του
πάνω μέρους της συσκευασίας combi. Μη ξεχνάτε να
φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό!

5

Απλώστε ένα χέρι από το Super-Ταχύπηκτο αστάρι
UZIN PE 280 για να δημιουργήσετε μια τραχιά
επιφάνεια. Απλώστε ομοιόμορφα και σε ολόκληρη
την επιφάνεια το αστάρι με ένα ρολό lambskin με
κοντή τρίχα, ή εναλλακτικά με ένα ρολό UZIN με
nylon ίνες. Εξαιτίας του γρήγορου στεγνώματος του
UZIN PE 280, η επιφάνεια μπορεί να ισοπεδωθεί
αμέσως μετά από περίπου 60 λεπτά*.
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Αφήστε το ρευστό σκληρυντή να αδειάσει πλήρως
μέσα στο δοχείο της ρητίνης.

6

Ανακατέψτε το ισοπεδωτικό κονίαμα UZIN NC 170
Level Star με καθαρό, κρύο νερό. Χρησιμοποιήστε
ένα ισχυρό ηλεκτρικό αναδευτήρα χειρός, π.χ. τον
αναδευτήρα Power Χ 1300 της WOLFF.

3

Αναμίξτε τα δύο συστατικά με ειδικό εξάρτημα του
αναμικτήρα χωρίς ραβδώσεις. Κατόπιν αδειάστε
το μίγμα σε ένα καθαρό, άδειο δοχείο και αναμίξτε
ακόμα μια φορά.

7

Εφαρμόστε το ισοπεδωτικό κονίαμα UZIN NC 170
Level Star στην προετοιμασμένη επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε την ειδική σπάτουλα (δόντι R2). Προτείνεται ειδικά από τη σειρά UZIN η αντίστοιχη
σπάτουλα για το σκοπό αυτό.

4

Απλώστε το UZIN PE 480 άμεσα και ομοιόμορφα
με σπάτουλα Β2 (κατανάλωση 500gr/m2). Κατόπιν ρολάρετε και πάλι με το nylon ρολό UZIN με
ίνες. Το UZIN Epoxy Accelerator μπορεί να προστεθεί
στο UZIN PE 480 για τη χρονική επιτάχυνση της
σκλήρυνσης και, συνεπώς, τη συνέχιση των
εργασιών. Μελετήστε προσεκτικά τα αντίστοιχα
φύλλα δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.
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