PRODUKTDATABLAD
Dispersions-fuktspärr

UZIN PE 400
Dispersionsprimer för snabb spärrning av ouppvärmda cementgjutningar upp till en maximal
restfukt på 90% RF.

UZIN ÖKOLINE

Användningsområden:
UZIN PE 400 är en spärrande dispersionsprimer baserad på
polyvinylidklorid som används på flytande eller separerande,
fuktresistenta cementskikt med en maximal restfukt på 90%
RF. För inomhusbruk.
Som blockerande primer:
 på ouppvärmda cementgjutningar upp till en restfuktighet
på 90 % RF.
Som vidhäftningsprimer:
 på cementgjutningar
 inför spacklingsarbeten med UZIN cement- eller
kalciumsulfatspackelmassa
 inför spacklingsarbeten med UZIN parkettspackelmassa
före limning av parkett
 för belastning med länkhjul enligt DIN EN 12 529
 för kraftig belastning i bostäder och i den kommersiella
och industrisektorn

Produktfördelar/egenskaper:
UZIN PE 400 imponerar med sin användarvänlighet och
goda spärrverkan mot fukt.
Sammansättning: Polymerdispersioner, tillsatser och vatten.
 Enkel hantering
 Ingen kvartssand behöver strös ut
 Snabbtorkande
 Barriär upp till 90 % RF
 Lösningsmedelsfri
 EMICODE EC 1 PLUS / Mycket låg emission
 RAL-UZ 113 / miljövänlig och lågemitterande

Tekniska data:

Ger största möjliga skydd mot emissioner och bidrar till
skapandet av ett hälsosamt rumsklimat. Märkt med ”Blå
ängeln” för lågemitterande golvlim och andra
läggningsmaterial enligt RAL-UZ 113.

Förpackningstyp:

KU-behållare

Leveransstorlek:

12 kg

Hållbarhet:

minst 12 månader

Färg vätska/torr:

beige/transparent

Åtgång första skiktet*

60 – 70 g / m2 (utspädd 1:1)

Åtgång andra skiktet*

120 – 130 g / m2 (pur)

Total åtgång:

ca.200 g/m2

Bearbetningstemperatur:

minst 10 °C på golvet

Torktid utspädd:

ca 1 timme*

Torktid outspädd:

ca 2 timmar*
före spackling

*Vid 20 °C och 65 % RF. Se även ”Användningstabell”.
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UZIN PE 400
Förberedelse av underlaget:

Viktiga anmärkningar:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från
sprickor, rent och fritt från ämnen som försämrar
vidhäftningen (t.ex. smuts, olja, fett. Cementavjämningar
måste slipas och dammsugas grundligt. Underlaget måste
kontrolleras enligt gällande standarder och vid defekter
måste eventuella frågor registreras.

 Originalförpackningen kan lagras i minst 12 månader om
den står måttligt svalt. Frostbeständig till –4 °C. Öppnade
förpackningar ska tillslutas och innehållet bör användas
snabbt. Låt primern stå i rumstemperatur före
bearbetning.

Skikt som försämrar vidhäftningen eller som är instabila (t.ex.
frisättningsmedel,
lösa
rimrester,
spackelmassa-,
beläggnings- eller färgrester) måste avlägsnas, t.ex. genom
borstning, slipning, fräsning eller kulblästring. Lösa delar och
damm måste dammsugas upp. Låt den applicerade primern
torka väl. Underlagets sugkapacitet bör testas i förväg
eftersom PE 400 inte kan tränga ner tillräckligt i täta underlag.
Täta underlag måste fräsas eller kulblästras lätt.
Produktdatabladen för de använda produkterna måste
beaktas.

 Vid spackling i flera skikt ska massan ges tid att torka
ordentligt, mellan prima med UZIN PE 360 PLUS och
applicera efterföljande spackelskikt efter torkning.
 För efterföljande spacklingar över 10 mm ska
epoxihartsprimer, t.ex. UZIN PE 460 eller PE 480 NEU,
slipad, användas.
För
jordkontaktskonstruktioner,
betonggolv
eller
cementplattor 90% RF måste epoxiprimrar som UZIN PE
460 eller PE 480 NEU användas och den ska sandströs

Bearbetning:
1. Ställ behållaren i rumstemperatur före användning och
rör om grundligt.
2. Grundning med UZIN nylon-plyschrulle (art.nr: 9394)
applicera jämnt, så att porerna fylls och underlaget
mättas. Undvik att det bildas pölar. Späd primern med
vatten till 1:1 för första appliceringen. Efter att det första
skiktet har fått torka i cirka 1 timme applicerar du det andra
skiktet; arbeta korsvis.
3. Rengör verktygen med vatten efter användning.

Användningstabell:
Låt torka till en transparent och gångbar film.
Spädning

Åtgång

Torktid

1. Applicering

1: 1 vatten

60 – 70 g / m2

ca 1 timme*

2. Applicering

pur

120 – 130 g / m2

ca 2 timmar*

*Vid 20 °C och 65 % RF.

 Bästa bearbetningsegenskaper ges vid 15 – 25 °C, en
underlagstemperatur över 15 °C och en Luftfuktighet
under 65 %. Låga temperaturer och hög luftfuktighet
förlänger, höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar
läggnings-, vidhäftnings- och torktiden.

 Allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för
golvläggning, samt de vid varje given tidpunkt gällande
nationella standarderna ska beaktas
Arbets- och miljöskydd:
Lösningsmedelsfri. Användning av en skyddande hudkräm
rekommenderas i allmänhet. Förvaras oåtkomligt för barn.
Under och efter bearbetninn/ torkning är det viktigt att
säkerställa grundlig ventilation! Undvik att äta, dricka och
röka under bearbetningen av produkten. Vid kontakt med
ögonen eller huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten.
Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller
tränger ned i marken. Rengör verktygen med vatten och tvål
direkt efter användning. Efter torkning ekologiskt och
fysiologiskt ofarlig. Grundläggande krav för bästa möjliga
inomhusluft
enligt
golvinstallationsarbeten
är
standardförhållanden och substrat som har fått torka
ordentligt, primers och spackelmassor. Produkten innehåller
isotiazolinon. Allergiker kan få information på tel +46 723-866
616.
EMICODE EC 1 PLUS – Mycket låg emission.
Bortskaffning:
Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och
återanvänd. Undvik att produkten hamnar i avloppet, i
vattendrag eller tränger ned i marken. Behållare som har
skrapats rent från rester respektive som är droppfria kan
återvinnas. Behållare med flytande restinnehåll samt
uppsamlade flytande restprodukter klassas som farligt avfall.
Behållare med restinnehåll som har härdat ska källsorteras
som byggavfall.

Informationen är baserad på vår erfarenhet och noggranna undersökningar. Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika arbetsoch bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra dina egna tester och
inhämta teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare produktdatablad ogiltiga. Den senaste
versionen av detta datablad hittar du på vår hemsida www.uzin.se Vi har emellertid inte möjlighet att kontrollera eller påverka de många material som används, liksom de olika arbets- och
bearbetningsförhållandena. Kvaliteten på ditt arbete beror därför på din professionella konstruktionsbedömning och produktanvändning. I tveksamma fall bör du göra egna tester och inhämta
teknisk rådgivning. Golvtillverkarnas läggningsriktlinjer ska följas. Publiceringen av det här produktdatabladet upphäver och gör alla tidigare produktdatablad ogiltiga. Den senaste versionen av
detta datablad hittar du på vår hemsida se www.uzin.se
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