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Z - 155.20-176

Emissionsgeprüftes Bauprodukt 
        nach DIBt-Grundsätzen

0098-11

snadno odstranitelná

Rozsah použití

 Pro podlahy v interiérech.

 K fixaci:

- CV a textilních podlahovin s různou

rubovou stranou, vhodná také 

pro SDR, PUR - pěnovým rubem 

a filcovým rubem,

- kaučukových podlahovin.

 Vhodná také pro provozní krytiny jako

PVC, linoleum nebo lakované parkety.  

 Vhodná pro používání kolečkových

židlí v obývacích prostorách.

 Vhodná pro použití v lodní výstavbě.

 Vhodná pro podklady s podlahovým

topením.

Vlastnosti produktu

 Velmi nízký obsah emisních látek,

splňuje GEV-EMICODE EC 1.

 Oceněno Modrým andělem díky 

nízkému obsahu emisních látek 

(RAL UZ 113).

 Bez rozpouštědel podle TRGS 610,

Giscode D 1.

 S možností opětovného sundání kry-

tiny. 
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Technická data
Technická

data

Údaje pro zpracování

* Při +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tento čas zkracují, nižší naopak prodlužují. Vyšší vlhkost vzduchu uvedené časy prodlužuje.

Materiál na bázi akrylátová disperze, minerální plniva, aditiva, konzervační látky

Komponenty 1-komponentní

Konsistence kapalná

Barva bílá

Označení podle přespisů o:
- Přepravě nebezpečných látek na pozemních komunikacích,
po železnici a v lodní dopravě (GGVSEB) 

není nebezpečné zboží

- Práce s nebezpečnými látkami (GefStoffV) produkt bez povinného označení
Další informace viz odstavec Bezpečnostní pokyny.

Skladovatelnost min. 9 měsíců; skladovat v suchu, z dosahu mrazu, 
ne dlouhodobě nad+30 °C

Spotřeba cca 100 až 200 g/m²

Teplota interiéru a podkladu +15°C až +25°C

Typ nanášení jednostranně na připravený podklad, jemným pěnovým
válečkem nebo ozubenou špachtlí A1 - podle typu rubové
strany krytiny

Doba zavadnutí* při fixaci:
- textilních podlahovin cca 10 až 15 minut
- CV podlahovin cca 20 až 30 minut
- gumových podlahovin cca 20 až 30 minut

Zatížitelné* po okamžitě

Typy vhodných špachtlí

Ozubená špachtle A 1

 Penetrované savé minerální podklady.

 Penetrované minerální PCI podlahové

stěrky.

 Penetrované dřevotřískové desky.

 Nesavé podklady, také na pevně

soudržné stávající krytiny jako PVC, 

linoleum nebo lakované parkety.

Vhodné podklady

 Je nutné dodržovat platné normy 

a předpisy pro pokládku.

 Podklad musí být připravený, čistý,

suchý, bez prasklin, pevný, nosný 

a soudržný. Musí být zbaven nátěrů 

a jiných nesoudržných částí. Podklad

se nesmí drolit.

 Stávající opotřebované krytiny musí

být pevně spojené s podkladem 

a před nanesením Univerzální fixace

UFX 382 se musí napenetrovat.

 Stěrkované podklady, podlahové

desky a jiné savé podklady je nutné

napenetrovat Univerzální penetrací 

VG 2. Penetrace zajišťuje, aby se

voda při pozdějším smytí fixace ne-

dostala do podkladu.

Příprava podkladu



Technický list

UFX 382

 Podlahovina se nařeže na požadova-

ný rozměr a polovina se doklopí. 

Fixace UFX 382 se nanese pravidelně

a celoplošně na podklad a po zavad-

nutí (po cca 10 až 30 minutách) se

krytina opět položí. Vyfilmovaný mate-

riál musí být suchý, ale ještě lepivý

(zkouška prstem).

 Opětovné zvednutí krytiny: Krytinu

na jednom konci uvolnit a stáhnout.

Případné zbytky fixace navlhčit vodou

s čistidlem a po působení cca 30 mi-

nut odstranit, zbytky se přepenetrují

vhodnou penetrací. Provozní krytiny

je nutné před aplikací ošetřit vhod-

ným penetračním nátěrem.

 Nářadí se musí očistit bezprostředně

po použití. Znečištěné části krytiny

okamžitě omýt teplou vodou nebo

čističem na koberce (textilní krytiny).

 Při pokládce se nesmí opomenout

doporučení od jednotlivých výrob-

ců podlahových krytin.

Zpracování fixace UFX 382

 Před použitím v průmyslové a komer-

ční výstavbě vždy kontaktujte odbor-

né poradenství PCI!

 Používané podlahoviny mohou 

při sejmutí ze stávajících podlahovin

vykazovat barevné změny.

Důležitá upozornění

 12 kg plastový kbelík 

Art. - Nr./EAN - Prüfz. 4370/7

 3 kg plastový kbelík 

Art. - Nr./EAN - Prüfz. 4371/4

 Skladovatelnost: min. 9 měsíců; skla-

dovat v suchu, z dosahu mrazu, 

ne dlouhodobě nad +30 °C

Balení a skladovatelnost

Uchovávat z dosahu dětí. Při zpracování

a vysychání dbát na řádné odvětrání.

Vyvarovat se jídla, pití a kouření během

zpracování produktu. Při kontaktu 

s očima nebo pokožkou je nutné 

okamžité omytí vodou.

Další informace najdete v bezpečnostním listu.

Pokyny pro bezpečné použití

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje,

zkušební osvědčení a popisy vzorků 

je možno si vyžádat u odborných

poradců a v centrále společnosti.

Odstraňování prázdných obalů

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu 

s národními legislativními předpisy.
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BASF Stavební hmoty
Česká republika s. r. o.
K Májovu 1244, 
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@basf.com
www.basf-sh.cz, 
www.pci-cz.cz

Obchodní a odborné
poradenství
Čechy
724 916 820
Morava
725 782 026

Produktový manažer pro výrobky PCI
tel.: 724 269 012, fax: 469 607 121
e-mail: pci-produkty@basf.com

Servis a poradenství na stavbách
Čechy
725 864 506, 724 940 257
Morava
724 532 473

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou roz-
dílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné po-
kyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen
přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro
zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec vše-
obecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství od-
borných a technických poradců prodávajícího, které je
poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci se-
rvisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými pod-
mínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za
škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování
výrobků do stavby od technických podmínek, sklado-
vacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použi-
telnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně
jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na
adrese www.basf-sh.cz a www.pci-cz.cz.

Vydáno: listopad 2014
Novým vydáním pozbývá staré platnost.

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@basf.com


