PRODUKTDATABLAD
Renoveringsmatta

UZIN RR 201
Glasfiberarmerad nylon för självnivellerande spackelmassor

Användningsområden:
Renoveringsmatta med extremt hög draghållfasthet och
armerande effekt i kombination med UZIN primer och
spackelmassor. För restaurering av underlag med låg
bärighet, sprickor, övergångar och på vibrationsbenägna
underlag.
Huvudsakligt användningsområde:

▶▶ Renovering av underlag i behov av restaurering
▶▶ Armering av självnivellerande spackelmassor

Sammansättning: Alkaliska glasfibrer, fixerade med bindemedel.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Kraftigt armerande
Spricköverbryggande
Ökar fyllnadsmassan
Tar upp vibrationer och expansioner och avleder dessa
Lätt att bearbeta
Låg bygghöjd, från 5 mm
Tidsbesparande

Tekniska data:
Förpackningstyp:

rullar

Leveransstorlek:

1,0 m x 60 m = 60 m²
1,0 m x 30 m = 30 m²

Hållbarhet:

minst 2 år

Färg:

vit

Ytvikt:

ca 120 g/m²

Draghållfasthet hos konstfiber: 1700 N/mm²
Bearbetning av UZIN NC 170 LevelStar på löst lagd renoveringsmatta UZIN RR 201 på underlag med sprickor som har preparerats
med UZIN RR 203.

Elasticitetsmodul:

72 000 N/mm²

Brandegenskaper*:

A2

* Enligt DIN 4102
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UZIN RR 201
Utökat användningsområde:
▶▶ Renovering av svängningsbenägna underlag
▶▶ Produktion av ett bärande underlag fritt från sprickor

Användningsexempel:

med det integrerade systemet UZIN RR 203 och UZIN
spackelmassor

▶▶ på alla typer av gjutningar eller betong
▶▶ på gamla underlag med fastsittande lim- och spackelmassarester

▶▶ på spånskivor P4– P7 eller OSB 2 – OSB 4 skivor
▶▶ på prefabricerade gjutningar, gipsfiberskivor samt
installations-/dubbelgolv

▶▶ p å stegljuds- och frikopplingsplattor
▶▶ på växlande underlag samt vid övergångar mellan olika
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

material
på golv golvvärme
för hög belastning i bostäder, kommersiella fastigheter och industriområden, t. ex. sjukhus, köpcentra
som systemkomponent i sammansatta system med
UZIN RR 203
som systemkomponent i UZIN Turbolight®-system

Gamla underlag i behov av renovering.

Produktfördelar/egenskaper:
UZIN RR 201 är en bunden glasfibermatta för efterföljande spackelarbeten i tjocklekar om minst 5 mm tjocklek med
självnivellerande spackelmassor. Glasfibermattan penetreras av spackelmassan och bäddar in sig perfekt i spackelmassans dragzon. Efter att spackelmassan har bundits
uppstår tack den integrerade glasfibern en kraftigt armerande effekt i alla riktningar. Som ett resultat ökar UZIN
RR 201 bindningen hos spackelmassan och möjliggör överbryggning av sprickor. Utvidgningar och vibrationer från
undergolvet tas upp betydligt bättre och leds bort. I det
integrerade systemet med UZIN RR 203 förstärks denna
effekt ytterligare, vilket eliminerar behovet av komplexa
renoveringsförfaranden, alternativt kan man förhindra
demontering.

Plan utläggning av UZIN RR 201 på underlaget som ska åtgärdas.

Överspackling med hjälp av pumpteknik från UZIN RR 201.

UZIN RR 201
Förberedelse av underlaget:
Underlaget måste vara torrt och fritt från ämnen (smuts,
olja, fett) som försämrar vidhäftningen. Kontrollera underlaget enligt gällande standarder och datablad och registrera frågor i händelse av defekter. Skikt som försämrar vidhäftningen eller skikt som inte sitter fast med underlaget
ska avlägsnas, t.ex. genom borstning, slipning, fräsning eller
kulblästring. Dammsug noggrant upp lösa delar och
damm. Åtgärda defekter i skriden med lämpligt murbruk.
Applicera lämplig primer på det rengjorda underlaget.
Sprickor med en bredd av 3 mm behöver inte stängas med
kraft. Sprickor med en bredd av 3–5 mm ska bearbetas med
sprickbrygga UZIN RR 203 enligt produktdatablad.
Produktdatabladen för de använda produkterna måste
beaktas.

Bearbetning:
1.	Applicera lämplig UZIN-primer på underlaget och låt
torka ordentligt.

2.	Rulla ut renoveringsmattan och klipp till med saxen.

Lägg våderna löst med 1 cm överlappning på det preparerade underlaget.

3.	Fördela UZIN spackelmassa med WOLFF stor raka med

minst 5 mm tjocklekfördela, jämna till. Applicera den
erforderliga skikttjockleken i ett moment.

4.	Applicera spackelmassan omedelbart med lämplig
UZIN pigrulle. Arbeta grundligt korsvis för att avlufta.

5.	Ta bort föroreningar med vatten medan de är färska.
Kombinerat system:

1.	UZIN RR 203 ska bearbetas enligt det medföljande
produktdatabladet.

2. Efter applicering av spackelmassan ska ytorna primas en
andra gång.

3.	Utför ytterligare arbetssteg enligt beskrivningen i
punkt2–5.

UZIN Turbolight®-system:

1. Installation enligt bearbetningsinstruktionerna för UZIN

Turbolight®-system eller utför enligt instruktioner från
UZIN eller codex tekniska avdelning.

UZIN RR 201 som systemkomponent i UZIN Turbolight®-system

UZIN RR 201
Viktiga anmärkningar:
▶▶ Originalförpackningen kan lagras stående upprätt i minst 24

månader om den lagras liggande, på en sval och torr plats.
Frostbeständig till –25 °C.

▶▶

Bästa bearbetningsegenskaper ges vid 18 – 25 °C, en golvtemperatur över 15 °C och en RF under 65 %.

▶▶

Bedömningen och restaureringen av förfallna underlag förutsätter erfarenhet av detta samt djupgående kunskap. I tveksamma fall, sök råd från UZIN eller inhämta praxis för användningsteknik.

▶▶

Expansions-, rörelse och kantfogar från underlaget ska appliceras. Applicera UZIN isolerande kantremsor på uppåtgående
komponenter för att förhindra att massan tränger in i de
anslutande fogarna. För skikttjocklekar över 5 mm krävs i allmänhet isolerande kantremsor. På underlag av trä ska de isolerande kantremsorna tas bort helt efter spacklingen.

▶▶

Undergolv av trä måste vara torrt. För tillräcklig ventilation
eller bakre ventilation är det viktigt att t.ex. ta bort den
befintliga kantisoleringsremsan, alternativt att installera specialsockellister med ventilationsöppningar.

▶▶

Säkerställ att produkter som används, t.ex. primers, spackelmassor osv. har torkat ordentligt.

▶▶

I samband med codex är primers och spackelmassor som
släpps för utomhusbruk är UZIN RR 201 lämplig även för
utomhusbruk

▶▶

Allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för golveller parkettläggning, samt de vid varje given tidpunkt gällande nationella standarderna ska beaktas.

Arbets- och miljöskydd:
Denna produkt innehåller glasfiber som kan orsaka hudirritation (klåda) under bearbetningen. Därför rekommenderas användning av tätslutande arbetskläder, hudskyddande kräm och handskar (gummi, PVC). Instruktionerna för arbets- och miljöskydd
ska beaktas i produktdatabladen för det material som används.

Bortskaffning:
Samla in så mycket av restprodukterna som möjligt och återanvänd. Spill ska bortskaffas 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 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 www.uzin.se.
11.18 | ST

