Produktdatablad
Mineralgolv

UZIN SC 993
Självnivellerande beläggningsmassa som kan användas utan ytskikt för industriella och kommersiella
tillämpningar för skikttjocklekar från 4 till 10 mm
Användningsområden:
Mineralbeläggning för produktion av en beläggning som
kan användas direkt utan några optiska krav på ytan. Den
mycket slitstarka beläggningsmassan ger med sina utmärkta
bearbetningsegenskaper och fomulering med låga spänningar för enastående läggningsresultat i industrin och handelssektorn.
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Underlag med en ythållfasthet på minst 1,5 N/mm²,
33
utan drivande last min. 1,0 N/mm²
33

myc

för belastning i kommersiella och industriella tillämp33

Lämpar sig för:

lå g e m

EN 13 813 :2002
Cementitious levelling compound
for substrates in interior locations
EN 13 813 :CT– C40 – F7– A6

Lämplig för:
ningar, t.ex. högtrafikerade industrihallar, verkstäder.
lagerhallar (med gaffeltruck enligt DIN 18 560, del 7,
tabell 1, belastningsgrupp II och III)
produktionen av ett golv som direkt kan börja användas
33
i områden med hög belastning
det efterföljande omarbetningen med lämpliga tätningar
33
och impregneringar
belastning
av truckar
33
belastning med länkhjul enligt DIN EN 12 529
33
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PLUS
0761
Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
89079 Ulm

Reaction to fire

A 2 fl-s1

Release of corrosive
substances

CT

Compressive strength

C 40
F7
A6

Flexural strength
Wear resistance

Med sin beständighet mot olja, drivmedel, fukt och vägsalt
kan UZIN SC 993 även användas i t.ex. verkstäder eller
garage.
Sammansättning: Specialcement, mineraliska aggregat, redispergerbara polymerer, mjukgörare och tillsatser.
Extremt bra flytegenskaper
33
Beläggningsskikt som kan börja användas direkt
33
Mycket belastningsbar
33
Högt nötningsmotstånd
33
Fukt- och vägsaltsbeständig
33
Pumpbar
33
GISCODE ZP1 / låg halt av kromat
33
EMICODE EC 1 R PLUS / mycket låga emissioner
33

Tekniska data:

Produktfördelar/egenskaper:
UZIN SC 993 kännetecknas av sin mycket höga hållfasthet,
extra bra viskositet samt låga spänningar. Den höghållfasta
spackelmassan kan användas direkt som golv och erbjuder
dessutom ett bra halkskydd (R10) på industriella och kommersiellt använda ytor som trafikeras med truck.

Förpackningstyp:
Leveransstorlek:
Hållbarhet:
Erforderlig mängd vatten:
Färg:
Åtgång:
Lägsta bearbetningstemperatur:
Idealisk bearbetningstemperatur:
Bearbetningstid:
Gångbar:
Belastningsbar / övermålningsbar:
Nötningsbeständighet:
Halkskydd:
Brandklass:

Papperssäck
25 kg
minst 6 månader
4,75 – 5,0 liter per 25 kg-säck
grå
ca 1,7 kg/m² per mm tjocklek
10 °C
20 °C
max. 40 minuter*
efter ca 4 timmar*
efter 3 dagar
A6 enligt DIN 13 813
R10 enligt DIN 51130
A2 fl-s1 enligt DIN EN 13 501-1

* Vid 20 °C och 65 % RF och en underlagstemperatur på 18 C. Se även ”Läggningsklar”.
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UZIN SC 993
Förberedelse av underlaget:

Viktiga anmärkningar:

Underlaget måste vara jämnt, fast, bärande, torrt, fritt från
sprickor, rent och fritt från ämnen (smuts, olja, fett) som
försämrar vidhäftningen. Ytorna måste kulblästras eller fräsas och dammsugas. Kontrollera underlaget enligt gällande
standarder och datablad och registrera frågor i händelse av
defekter.

Originalförpackningen kan lagras i minst 6 månader om den
33

lagras på en sval och torr plats. Öppnade förpackningar ska
tillslutas noggrant och innehållet bör användas snabbt.

Lättast att bearbeta vid 15 – 25 °C och en rel. Luftfuktighet
33

under 65 %. Låga temperaturer, hög luftfuktighet, tjocka skikt,
icke-absorberande eller stängda underlag fördröjer härdningen, torkningen och tiden innan ytan är klar för installation.
Höga temperaturer, låg luftfuktighet och absorberande underlag påskyndar härdningen, torkningen och gör skiktet klart för
installation. Lagras svalt på sommaren och använd kallt vatten.

Skikt som försämrar vidhäftningen eller som är instabila,
t.ex. frisättningsmedel, lösa lim-, spackelmasse, beläggnings- eller färgrester ska avlägsnas, t.ex. genom borstning,
slipning, fräsning eller kulblästring. Dammsug noggrant upp
lösa delar och damm. Underlagen måste primas med 2-Kepoxiharts, UZIN PE 460 eller UZIN PE 480, och sandströs
(kvartssand 0,3 – 0,8 mm, 3 kg/m²).

Före bearbetningen av UZIN SC 993 måste underlaget primas
33

Se produktdatabladen för de använda produkterna.

Expansions-, rörelse och kantfogar från underlaget ska appli33

Bearbetning:
1.	Fyll på med 4,75 – 5,0 liter kallt, rent vatten i en ren
behållare. Strö i säckens innehåll (25 kg) under kraftig
omrörning till en slät, flytande och klumpfri massa.
Använd en omrörare med UZIN spackelmassaomrörare.
	För att undvika översvämningar måste alltid samma
mängd blandningsvatten användas.

2.	Häll ut massan på underlaget och fördela med spackel
eller raka, t.ex. WOLFF Ergo Tool. Flytegenskaperna och
ytan kan förbättras ytterligare genom att man luftar
massan med en UZIN spikvals. Applicera i ett moment i
önskad skikttjocklek. För att undvika spår efter raka
eller spikvals rekommenderar vi att ytan avslutningsvis
jämnas till med en slät raka.

grundligt med UZIN PE 460 eller UZIN PE 480 och sandströs.

Vi rekommenderar rengöring med en sprayextraktionsrengö33
rare, för att undvika att det bildas pölar vid våtrengöring.

ceras. Applicera UZIN isolerande kantremsor på uppåtgående
komponenter för att förhindra att massan tränger in i de anslutande fogarna. Skär av UZIN kantisoleringsremsor i hörnen
och förslut med ett självhäftande band för att förhindra
sprickbildning.

Pumpbar med kontinuerligt blandande spiralpumpar t.ex. av
33
fabrikaten m-tec, P.F.T m.fl. Använd efterblandare.

Nyligen nyinstallerade ytor ska skyddas mot drag, solstrål33

ning och värmepåverkan. Cementbaserade skikt har en tendens att spricka på mjuka eller klibbiga underlag. Dessa mjuka
eller klibbiga skikt måste därför avlägsnas före spackling.

Fluktuerande vattenmängder leder till stora skillnader i ytans
33

utseende. Denna effekt kan minskas genom att man väger
vattnet.

På grund av risken för korrosion får spackelmassan inte kom33
ma in mellan isoleringen och värmeledningarna. Detta gäller
framför allt värmeledningar av förzinkat stål. Isoleringen får
skäras av först efter spacklingen.

Beakta de allmänt vedertagna fackmannaregler och teknik för
33

golvläggning och skridar, och de vid varje given tidpunkt gällande nationella standarderna.

Ytbehandling:
För att minska tendensen att förorena rekommenderar vi
att man efter torkning applicerar en finiish av 2-K silikat
impregneringen UZIN SC 1800 Finish. Impregneringen bör
åtföljas av regelbundet underhåll.

Arbets- och miljöskydd:
Innehåller cement, låg halt av kromater enligt EU-VO 1907/2006 (REACH) – GISCODE
ZP 1. Cement reagerar starkt alkaliskt med fukt, undvik därför kontakt med hud och
ögon, vid behov spola direkt med vatten. Sök läkarvård vid irriterad hud och kontakt
med ögonen. Använd skyddshandskar. Använd dammskyddsmask vid blandning.
Fysiologiskt och ekologiskt ofarligt i härdat och torkat tillstånd.

Dessutom rekommenderas adekvat dimensionerade rena
körzoner och i områden som belastas med stolshjul rekommenderas användning av skyddande mattor av polykarbonat.

EMICODE EC 1 PLUS – ”Mycket lågemitterande” – testad, godkänd och klassificerad
enligt GEV:s riktlinjer. Har hittills inte uppvisat utsläpp av formaldehyd, föroreningar
eller andra flyktiga, organiska ämnen (VOC) som är av relevans för den nuvarande
kunskapsnivån.

Se bladet ”Ytstruktur hos mineralbeläggningar med UZIN
SC 993”.

Grundläggande krav för bästa möjliga inomhusluft enligt golvinstallationsarbeten är
standardförhållanden och substrat som har fått torka ordentligt, primers och spackelmassor.

Bortskaffning:

Information om åtgång:
Tjocklek

Åtgång

en 25 kg-säck
räcker till ca

14 mm

16,8 kg/m²

1,4 m²

10 mm

17,0 kg/m²

1,5 m²

Undvik att produkten hamnar i avloppet, i vattendrag eller tränger ned i marken.
Pappersförpackningar som har tömts på rester och som är droppfri kan återvinnas.
Samla upp produktrester, blanda med vatten, låt härda och släng 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.de.
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