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UNICONNECT

Naziv

Opis

Področje uporabe

Unipox Uniconnect

Uniconnect je univerzalni
nizko viskozni 2K epoksidni
predpremaz brez vsebnosti
topil. Odlikujejo ga odlično
penetriranje v podlago in
zapiranje por. Nudi ustrezne
oprijeme za naslednje sloje EP
in PU sistemov tlakov kot tudi
PU in EP-PU lepil za parket.

Primeren je kot univerzalni predpremaz na cementnih, anhidritnih in magnezitnih
vezanih podlagah. Uniconnect je še posebej primeren za naslednje namene:
• Za EP predpremaz pred uporabo PU in EP-PU lepil za parket.
• Za EP izravnalni sloj (do 1:1 s kremenovim peskom 0,1-0,3 mm).
• Za EP malte.
• Za ojačanje in impregnacije slabih mineralnih podlag.
• Vbrizgavanje / injektiranje / polnjenje razpok.

Mešalno razmerje A:B

Gostota A+B

Viskoznost

75.0 : 25.0 (utežno)

Pribl. 1.09 kg/dm

Pribl. 500 mPas

100%

Poraba

Debelina nanosa

Čas uporabe

Čas utrjevanja

Pribl. 200 – 300 g/m², odvisno
od podlage in uporabe

-

Pribl. 20 minut*

Prašno suh / pribl. 8 ur*
Pohoden / pribl. 16 ur*
Nadaljnja obdelava / naslednji sloji / po 16 do
maksimalno 24 ur*

Sprijemna trdnost

Tlačna trdnost

Upogibna trdnost

Trdota po Shore - D

Vlaga v podlagi

≥ 1,5 MPa (N/mm²)

≥ 50 MPa (N/mm²)

≥ 50 MPa (N/mm²)

Pribl. 80

• Cementni estrih CT:
≤ 4,0 CM%
• Anhidridni estrihi CA:
≤ 0,3 CM%
• Magnezitni estrihi MA:
≤ 4,0 CM%
• Beton C30/37: ≤ 4,0 CM%
• Beton C35/45: ≤ 3,0 CM%

Temperatura vgradnje

Temperatura rosišča

RZV

Čas skladiščenja

Min: + 15 ° C
Max: + 30 ° C
Optimalna: + 20 ° C

Najnižja temperatura podlage:
+ 10°C in + 3°C nad točko
rosišča.

Maksimalna relativna zračna vlaga: 80%

12 mesecev v originalno
zaprti in nepoškodovani
embalaži. Izdelek ne sme
zmrzniti.
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Vsebnost suhe snovi

*pri 20°C, 65% relativne zračne vlage
Informacije, podane v zvezi z obdelavo in uporabo izdelka, temeljijo na naših dosedanjih izkušnjah in skrbnih raziskavah izdelka ter ob upoštevanju pravilnega skladiščenja, ravnanja z
izdelkom in uporabe izdelka v normalnih pogojih in za običajni namen ter veljajo za izdelek v dobavljeni obliki. Za uporabo, ki odstopa od običajnega namena izdelka, mora uporabnik pridobiti naše predhodno soglasje, sicer izdelek uporablja na lastno odgovornost. Glede na različno opremo, podlage in delovne pogoje v praksi z informacijami o izdelku, katerimi koli pisnimi
priporočili ali drugimi nasveti ne jamčimo za določen rezultat dela. V zvezi z izdelkom prav tako ne prevzemamo kakršne koli odgovornosti, izhajajoče iz pogodbenih razmerij, razen, če smo
to povzročili namenoma ali iz hude malomarnosti. V tem primeru nam mora uporabnik nemudoma pisno posredovati vse potrebne informacije za pravilno in učinkovito oceno okoliščin.
Uporabnik mora predhodno izdelek preizkusiti in preveriti, ali je izbrani izdelek primeren za nameravano uporabo. Pridržujemo si pravico do kasnejših sprememb podatkov v dokumentaciji
o izdelku. Na informacije o izdelku v dokumentaciji nismo vezani (ne veljajo kot pogodbeno dogovorjena kakovost in lastnosti) in jih lahko kadarkoli spremenimo brez soglasja uporabnika.
Uporabnik je dolžan upoštevati pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, lastninsko pravico in druge veljavne predpise. Uporabnik je dolžan vedno upoštevati zadnji izvod dokumentacije
o izdelku, katerega lahko prenese z naše spletne strani, na njegovo zahtevo pa mu jo lahko tudi dostavimo. S to Izjavo o skladnosti so razveljavljene vse predhodne Izjave o skladnosti, ki
se nanašajo na izdelek. Proizvajalec s to Izjavo o skladnosti ne prevzema nobenih obvez. Uporabnik je dolžan upoštevati naše splošne pogoje poslovanja ter pogoje prodaje in dostave.

Ljubljana, 28.04.2014
Vodja laboratorija:

Winfried SCHENK u.d.i.k.
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