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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
Wzmacniany włóknami klej do posadzek elastycznych
h

UZIN KE 66 NEW
Wysoce odporny na ścinanie klej do posadzek z PVC, LVT i kauczuku tworz¹cy mocn¹ spoinê klejow¹.

UZIN ÖKOLINE

Zastosowanie:
UZIN KE 66 NEW jest niezawieraj¹cym ¿ywicy dyspersyjnym klejem do stosowania na mokro o krótkim czasie
wstêpnego odparowania. Ten wysoce wytrzyma³y na
ścinanie klej, zawieraj¹cy w³ókna zmniejsza do minimum
mo¿liwośæ wgniatania nowou³o¿onej, elastycznej wyk³adziny pod³ogowej. Do stosowania wewn¹trz budynków.

UZIN
UTZ AG
Z-155.
20-163

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

Jako klej specjalistyczny:
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do paneli i p³ytek winylowych LVT
do wyk³adzin PVC i CV w p³ytkach i w rolkach
do wyk³adzin kauczukowych w rolkach i p³ytkach
o grubości do 4 mm o powierzchni g³adkiej lub m³otkowanej, np. typu norament®, noraplan® lub noraplan®
acoustic
do niezawieraj¹cych chloru wyk³adzin enomerowych
(np. Upofloor Lifeline®)
na ch³onne i szpachlowane pod³o¿a
na pod³ogi z wodnym ogrzewaniem pod³ogowym
pod obci¹¿enia krzes³ami na rolkach wg normy DIN EN
12 529 przygrubości warstwy od 1 mm
pod du¿e obci¹¿enia w pomieszczeniach mieszkalnych,
u¿ytkowych i przemys³owych.

Zalety produktu / w³aściwości:
UZIN KE 66 NEW utrzymuje dobr¹ stabilnośæ wymiarów
dziêki temu unika siê powstawania szczelin.
Sk³ad: Dyspersje polistyrenowe i poliakrylanowe, substancje
zagêszczaj¹ce, zwil¿aj¹ce, przeciwpieni¹ce i konserwuj¹ce,
w³ókna, wype³niacze mineralne, woda

3
3
3
3
3
3
3

Neutralny zapach w trakcie i po klejeniu
Doskona³e w³aściwości podczas obróbki
Bardzo niskie zu¿ycie
Krótki czas wstêpnego odparowania
GISCODE D 1/ nie zawiera rozpuszczalników
EMICODE EC 1/ bardzo niska emisyjnośæ
RAL UZ 113/ produkt ekologiczny o bardzo niskiej
emisyjności

Dane techniczne:
Forma opakowania:

Produkt spe³nia najwy¿sze standardy ekologiczne.
Gwarantuje bezpieczeñstwo podczas monta¿u oraz
u¿ytkowania pod³ogi. Posiada oznaczenie "Blue Angel"
przyznawane niskoemisyjnym klejom do wyk³dzin
pod³ogowych oraz innym materia³om do uk³adania
pod³óg wg RAL-UZ 113.

wiadro z tworzywa sztucznego

Zawartośæ opakowania:

6 kg

Okres przechowywania:

Do 12 miesiêcy

Kolor na mokro/ po wyschniêciu:

kremowo-bia³y/ kremowo-bia³y

Zu¿ycie:

240 – 280 g/m²

Minimalna temperatura stosowania:

15°C na pod³o¿u

Czas wstêpnego odparowania,
wyk³adzina w p³ytkach:

5 – 10 min*

Czas wstêpnego odparowania,
wyk³adzina w rolkach:

20 – 25 min*

Czas otwarty:

ok. 20 min*

Mo¿liwośæ obci¹¿enia mechanicznego:

po 24 godzinach*

Koñcowa wytrzyma³ośæ:

po 3 dniach*

Spawanie z³¹czy / spoinowanie:

po 24 godzinach*

*W temperaturze 20°C i przy wzglêdnej wilgotności powietrza 65% w zale¿ności od
rodzaju wyk³adziny i ch³onności pod³o¿a

UZIN | Marka należąca do Uzin Utz AG
PL | Uzin Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | PL-59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax. +48 76 723 91 51 | e-mail: biuro@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.pl
D + A | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet: www.uzin.com

UZIN KE 66 NEW
Wa¿ne wskazówki:

Przygotowanie pod³o¿a:
Pod³o¿e musi byæ mocne, równe, bez spêkañ, suche, czyste
i wolne od substancji mog¹cych zmniejszaæ przyczepnośæ (np.
zabrudzenia, oleje, t³uszcz). Pod³o¿e nale¿y sprawdziæ w oparciu
o obowi¹zuj¹ce normy i odpowiednie instrukcje. W razie
stwierdzenia niezgodności nale¿y zg³osiæ zastrze¿enia. Powierzchniê nale¿y dok³adnie odkurzyæ, zagruntowaæ i wyszpachlowaæ. W zale¿ności od rodzaju pod³o¿a, wyk³adziny wierzchniej oraz obci¹¿enia nale¿y zastosowaæ w³aściwe środki gruntuj¹ce oraz masy szpachlowe z oferty produktów UZIN.
Nale¿y stosowaæ siê do uwag zamieszczonych w kartach
technicznych produktów zastosowanych wspólnie z niniejszym produktem oraz uwag producenta wyk³adziny.
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niech³onne lub wra¿liwe na wilgoæ
kauczuku 3 mm)
nowe jastrychy anhydrytowe
kauczuku 2 mm)
stare pod³o¿a przynajmniej
ku 3 mm)

2 mm (w przypadku

1 - 2 mm (w przypadku
2 mm (w przypadku kauczu-

Sposób stosowania:
1. Klej równomiernie nanieśæ

na pod³o¿e za pomoc¹ szpachelki o odpowiednim uzêbieniu i odpowiednio do naniesionej
ilości, warunków klimatycznych w pomieszczeniu, ch³onności
pod³o¿a i rodzaju wyk³adziny pozostawiæ do wstêpnego
odparowania. Nanosiæ tylko tyle kleju, ile mo¿na pokryæ
wyk³adzin¹ podczas czasu otwartego przy zagwarantowaniu
dobrego pokrycia klejem spodu wyk³adziny.

2.

3.

w umiarkowanie ch³odnym pomieszczeniu do 12 miesiêcy.
Odporny na dzia³anie mrozu do -8°C. Rozpoczête opakowania
nale¿y szczelnie zamkn¹æ i mo¿liwie szybko zu¿yæ ich zawartośæ. Przed u¿yciem poczekaæ a¿ temperatura kleju osi¹gnie
temperaturê pokojow¹.

3 Najlepsze warunki do obróbki: temperatura 18-25 °C, tempe-

ratura pod³o¿a powy¿ej 15 °C i wilgotnośæ wzglêdna powietrza
poni¿ej 65 %. Ni¿sze temperatury i wysoka wilgotnośæ powietrza wyd³u¿aj¹, natomiast wy¿sze temperatury i niska wilgotnośæ powietrza skracaj¹ czas otwarty, czas wi¹zania
i schniêcia.

3 Wilgotne

Grubośæ warstwy szpachli:

3

3 Oryginalnie zapakowany produkt mo¿e byæ przechowywany

Wyk³adzinê, po krótkim czasie odparowania wstêpnego, u³o¿yæ i docisn¹æ na ca³ej powierzchni przez rozcieranie (np. pokrytym filcem dociskaczem na kiju firmy Wolff, nr art. 13614),
a koñcówki, wzglêdnie nieprzylegaj¹ce do pod³o¿a brzegi
wyk³adziny nale¿y przed po³o¿eniem odgi¹æ w przeciwnym
kierunku w celu ich rozprostowania. Ekstremalne odkszta³cenia wyk³adziny nale¿y obci¹¿yæ i nie wolno dopuściæ do
dostania siê powietrza pod wyk³adzinê. Powierzchniê pozostawiæ na 20 minut, a nastêpnie jeszcze raz docisn¹æ wa³kiem albo
metod¹ intensywnego rozcierania szczególnie przy brzegach
i stykach wyk³adziny.
Zabrudzenia od kleju usuwaæ na świe¿o zimn¹ wod¹.

Zu¿ycie:
Rodzaj wykładziny/ spód wykładziny

Ząbki
wg TKB

Zużycie*

Panele i płytki winylowe,
wykładziny PVC/CV

A2

ok. 280 g/m2

Wykładziny kauczukowe w rolce
i płytkach o grubości o 4 mm

A2

ok. 280 g/m2

Panele i płytki winylowe
o gładkim spodzie

A2 / A1

240 g/m2

* W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 65% na podłożach
szpachlowanych produktem UZIN NC 170 LevelStar

pod³o¿a mog¹ powodowaæ emisje wtórne oraz
emisje zapachów. Dlatego produkt nale¿y stosowaæ na dobrze
wyschniêtych pod³o¿ach i równie¿ w wypadku pod³o¿y
szpachlowanych nale¿y zadbaæ o dobre wysuszenie masy
szpachlowej.

3 Bezpośrednie klejenie na starych pozosta³ościach klejów mo¿e

prowadziæ do wzajemnych oddzia³ywañ, a tym samym do
powstawania nieprzyjemnych zapachów. Dlatego te¿ najlepiej
usun¹æ stare warstwy. W ka¿dym wypadku, na stare pozosta³ości klejów nale¿y nanieśæ grunt izoluj¹cy, a nastêpnie na
ca³ej powierzchni wystarczaj¹co grub¹ warstwê samopoziomuj¹cej masy szpachlowej (z regu³y 3 mm).

3 Wyk³adziny przed ich przyklejeniem musz¹ siê dostatecznie

rozprostowaæ, zaaklimatyzowaæ oraz dostosowaæ do
warunków klimatycznych zwykle panuj¹cych w miejscu ich
późniejszego u¿ytkowania.

3 Silne odkszta³cenia konców rolek, fa³dy, za³amania, zgniecenia,
mocno stoj¹ce krawêdzie lub wybrzuszenia wyk³adziny nale¿y
obci¹¿yæ podczas klejenia.

3 W wypadku ekstremalnego oddzia³ywania ciep³a promienio-

wania s³onecznego, du¿ego obci¹¿enia wózkami podnośnymi,
wózkami wid³owymi itp., lub w wypadku oddzia³ywania wilgoci od góry, nale¿y zastosowaæ odpowiedni dwusk³adnikowy
klej poliuretanowy, np. UZIN KR 430. W razie potrzeby nale¿y
zasiêgn¹æ porady technicznej.

BHP i ochrona środowiska:
GISCODE D1 – nie zawiera rozpuszczalników wg TRGS 610. Niezapalny. Podczas
stosowania zasadniczo zaleca siê stosowanie kremów ochronnych do r¹k
i wietrzenie pomieszczeñ roboczych.
EMICODE EC 1 PLUS – „Bardzo niska emisyjnośæ” – produkt sprawdzony i zakwalifikowany w oparciu o odpowiednie wytyczne GEV. Wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cego
stanu wiedzy nie wykazuje ¿adnej istotnej emisji formaldehydu, substancji szkodliwych, czy innych lotnych zwi¹zków organicznych (LZO). W zaschniêtym stanie
produkt ma neutralny zapach i nie budzi zastrze¿eñ ani pod wzglêdem fizjologicznym, ani ekologicznym.
Podstawowym warunkiem zachowania jak najlepszej jakości powietrza w
pomieszczeniu po wykonaniu prac pod³ogowych wyk³adzinowych jest przestrzeganie
określonych norm¹ warunków pracy podczas uk³adania, suche pod³o¿e oraz w³aściwy
dobór środków gruntuj¹cych i mas szpachlowych.

Usuwanie odpadów:
Pozosta³ości produktu nale¿y w miarê mo¿liwości gromadziæ do ponownego
wykorzystania. Nie wylewaæ do kanalizacji, zbiorników wodnych ani gruntu.
Dok³adnie opró¿nione, wydrapane i niekapi¹ce opakowania z tworzywa sztucznego
mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie recyklingu [Iterseroh]. Opakowania
z p³ynn¹ pozosta³ości¹ preparatu oraz zgromadzone p³ynne resztki produktu s¹
odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uleg³ utwardzeniu, s¹
odpadem budowlanym/domowym.
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Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na
budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy więc od
fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć
porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność
wszystkie poprzednie karty techniczne produktu. Aktualna wersja niniejszej karty technicznej produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.uzin.pl

