
Dane o produkcie
Klej do parkietu

UZIN MK 73
Klej do parkietu na bazie ¿ywic syntetycznych 

Zastosowanie:

Rozpuszczalnikowy klej na bazie ¿ywic syntetycznych prze-
znaczony do klejenia parkietu.

Nadaje siê m.in. do:

÷ Mozaiki parkietowej
÷ Parkietu tradycyjnego
÷ Parkietu lamelowego
÷ Warstwowego parkietu gotowego

Klej mo¿e byæ stosowany na wszystkich spotykanych 
podło¿ach o dobrej wytrzymałoœci, np. na jastrychach ce-
mentowych, anhydrytowych, asfaltowych, jastrychach z og-
rzewaniem podłogowym, płytach wiórowych, podkładach 
wytłumiaj¹cych zalecanych przez firmê UZIN do stosowa-
nia pod parkiet itp. jak równie¿ na podło¿a z wodnym ogrze-
waniem podłogowym. W budownictwie mieszkaniowym 
i obiektach u¿ytkowych, wewn¹trz budynków.

Zalety produktu / W³aœciwoœci:

Gotowy do u¿ycia klej na bazie rozpuszczalników 
charakteryzuj¹cy siê zarówno bardzo dobrymi parame-
trami podczas obróbki jak i idealnymi właœciwoœciami po 
zwi¹zaniu. Uwalniane podczas pracy du¿e iloœci oparów 
rozpuszczalników ograniczaj¹ obszar zastosowania kleju 
i narzucaj¹ koniecznoœæ zachowania okreœlonych wymogów 
bezpieczeñstwa. (patrz „Ochrona pracy i Œrodowiska”).

Składnik wi¹¿¹cy: modyfikowane ¿ywice polioctanu winylu.

÷

 Bezwodny
÷

 Łatwe rozprowadzanie kleju
÷

 Dobrze wypełniaj¹cy
÷

 Szybkowi¹¿¹cy
÷

 Twardoplastyczny po związaniu
÷

 Wysoka wytrzymałoœæ na œcinanie
÷

 Bardzo szerokie zastosowanie
÷

 GISCODE S3 / Produkt silnie rozpuszczalnikowy

Dane techniczne:

Forma opakowania Blaszany pojemnik

Wielkoœæ 4 kg, 8 kg, 17 kg, 25 kg

Przechowywanie 12 miesiêcy

Kolor: jasnobe¿owy

Ciê¿ar właœciwy 1,51 kg/l

Oznakowanie patrz „Ochrona pracy i Œrodowiska”

Temperatura stosowania min. 15 oC na podło¿u

Zu¿ycie 800-1200 g/m2

Czas wstêpnego odparowania nie jest konieczny*

Czas otwarty 5 – 10 minut* 

Mo¿liwoœæ obci¹¿enia po 2 - 3 dniach* 

Szlifowanie / Lakierowanie patrz „Wa¿ne wskazówki”

*W temperaturze 20°C i w warunkach normalnych.
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Podane tutaj informacje bazuj¹ na naszych doœwiadczeniach i s¹ rezultatem skrupulatnych badañ. Du¿a gama oferowanych materiałów jak równie¿ ró¿norodnoœæ warunków 
panuj¹cych na budowie podczas ich stosowania nie mo¿e byæ przez nas zawsze szczegółowo zbadana. Finalna jakoœæ wykonanej pracy zale¿y zatem od fachowej oceny warunków 
na budowie oraz od doboru Pañstwa odpowiednich produktów. W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y zawsze wykonaæ próbê i zasiêgn¹æ porady technicznej. Nale¿y tak¿e przestrzegaæ 
zaleceñ producenta zastosowanej podłogi. 

UZIN MK 73

Przygotowanie podło¿a:

Podło¿e musi byæ mocne i stabilne, bez spêkañ, su-
che, czyste i wolne od substancji mog¹cych zmniejszaæ 
przyczepnoœæ. Wylewane jastrychy anhydrytowe nale¿y 
przeszlifowaæ i odkurzyæ. Podło¿e nale¿y sprawdziæ w opa-
rciu o obowi¹zuj¹ce normy i odpowiednie instrukcje. 
W razie stwierdzenia odchyleñ nale¿y zgłosiæ zastrze¿enia. 
W przypadku prac parkietowych szczególnie istotne 
jest dokładne sprawdzenie podło¿a. Podło¿a nierówne 
lub chropowate nale¿y przeszpachlowaæ mas¹ UZIN 
NC 174 na gruboœæ co najmniej 3 mm. Nieszpachlowa-
ne jastrychy cementowe lub anhydrytowe nale¿y przed 
uło¿eniem parkietu wstêpnie zagruntowaæ gotowym 
gruntem na bazie ¿ywicy syntetycznej UZIN PE 317, 
a nastêpnie pozostawiæ do wyschniêcia przez ok. 30 minut. 
Wykonane zgodnie z norm¹ jastrychy asfaltowe nie wy-
magaj¹ gruntowania. Płyty wiórowe nale¿y przeszlifowaæ. 
Nale¿y przestrzegaæ informacji zawartych w kartach tech-
nicznych stosowanych produktów.

Obróbka:

1. Klej przed u¿yciem nale¿y zamieszaæ, a nastêpnie przy 
pomocy odpowiedniej szpachli zêbatej (patrz pkt. 
„Zu¿ycie” równomiernie rozprowadziæ po podło¿u. Klej 
nale¿y nakładaæ tylko na takiej powierzchni jaka mo¿e 
byæ przykryta parkietem w ci¹gu ok. 10 minut.

2. Elementy parkietu układaæ lekko je dociskaj¹c 
i przesuwaj¹c w płaszczyŸnie poziomej, pamiêtaj¹c 
o zwil¿eniu klejem całej powierzchni spodu klepek.

3. Za pomoc¹ klinów zabezpieczyæ dystans 10 – 15 mm 
miêdzy œcian¹ a układanym parkietem. Kliny usun¹æ 
natychmiast po uło¿eniu parkietu.

4. Narzêdzia oczyœciæ za pomoc¹ rozcieñczalnika UZIN VE 
173 niezwłocznie po zakoñczeniu pracy.

Zu¿ycie:

* na masie samopoziomuj¹cej

Wa¿ne wskazówki:

÷

 Przy przechowywaniu w suchym miejscu oryginalne 
opakowania zachowuj¹ trwałoœæ przez 12 miesiêcy. Napoczête 
opakowania nale¿y szczelnie zamkn¹æ, a ich zawartoœæ szybko 
zu¿yæ.

÷

 Najlepsze warunki do obróbki: temperatura powietrza 
18-25°C, temperatura podło¿a powy¿ej 15°C, wilgotnoœæ 
wzglêdna powietrza poni¿ej 75%. Niskie temperatury i wysoka 
wilgotnoœæ powietrza przedłu¿aj¹, a wysokie temperatury 
i niska wilgotnoœæ powietrza skracaj¹ czas otwarty oraz czas 
wi¹zania i schniêcia kleju.

÷

 Na uło¿ony parkiet mo¿na wchodziæ – zale¿nie od rodzaju 
parkietu, iloœci zu¿ytego kleju i warunków klimatycznych 
panuj¹cych w pomieszczeniu – najwczeœniej po 2 – 3 dniach. 
Szlifowanie i lakierowanie mo¿liwe jest dopiero po całkowitym 
zwi¹zaniu kleju i zaaklimatyzowaniu siê parkietu.

Atesty i aprobaty:

Produkt posiada pozytywna opinię Państwowego Zakładu Higieny 
PZH: HK/B/1332/01/2003 oraz KDZ nr. 20/2004

Ochrona pracy i œrodowiska:

Wskazówki BHP i ochrona œrodowiska. Oznaczenie F: „łatwozapalny”. 
Xn „Szkodliwy podczas wdychania”. Opary rozpuszczalników mog¹ w 
poł¹czeniu z powietrzem tworzyæ mieszankê wybuchow¹. Podczas pracy 
z produktem, a tak¿e po jej zakoñczeniu nale¿y intensywnie wietrzyæ 
pomieszczenia. Nie paliæ, unikaæ otwartego œwiatła i ognia. W celu 
unikniêcia pojawienia siê iskry elektrycznej odł¹czyæ wszystkie urz¹dzenia 
elektryczne, przeł¹czniki itp. Podczas stosowania produktu zasadniczo zaleca 
siê stosowanie kremów ochronnych do r¹k i rêkawiczek ochronnych. Nale¿y 
przestrzegaæ oznaczeñ na opakowaniu dotycz¹cych niebezpieczeñstw 
i bezpieczeñstwa, kart bezpieczeñstwa produktów, informacji nt. grup 
produktów. Po całkowitym wyschniêciu produkt jest fizjologicznie 
i ekologicznie obojêtny!.

Usuwanie odpadów:

Resztki produktów nale¿y w miarê mo¿liwoœci zebraæ i zu¿yæ. Nie 
wylewaæ do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opró¿nione 
puste opakowania metalowe mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie 
recyklingu. Opakowania zawieraj¹ce resztki produktu nale¿y traktowaæ 
jak odpad specjalny / Opakowania zawieraj¹ce zwi¹zane resztki produktu 
stanowi¹ odpad budowlany / Zebrane, płynne resztki produktu stanowi¹ 
odpad specjalny, zwi¹zane pozostałoœci produtu.

Rodzaj parkietu* Uzêbienie Zu¿ycie

Parkiet mozaikowy B 3 0,8 - 1,0 m2

Parkiet lamelowy B 11 1,0 - 1,2 m2

Parkiet tradycyjny / gotowy B 11 1,0 - 1,2 m2
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