EEN PERFECTE BASIS.

UZIN VOOR
DESIGN BEDEKKING.

UZIN. UND DER BODEN GEHÖRT DIR.
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UZIN LVT-Systemen

HET JUISTE SYSTEEM
VOOR IEDERE SITUATIE.
UZIN ontwikkelt al jaren systemen voor LVT ! (Luxury Vinyl Tiles) In het
jaar 2000 introduceerden wij het eerste systeem voor de installatie van
LVT. Dit systeem, met UZIN KE 66, UZIN NC 170 en UZIN PE 360 PLUS
is na al die jaren, nog steeds een van de meest succesvolle systemen.
En dan hebben we het nog niet eens over de meest verkochte lijm op de
Nederlandse markt: UZIN KE 2000 S!
Zoals u van UZIN gewend bent volgden er snel veel nieuwe innovaties.
Bijvoorbeeld de droogverlijmingstechniek van SwitchTec. Hiermee kan LVT
snel en gemakkelijk geïnstalleerd worden. Een groot bijkomend voordeel is
dat de bedekking eenvoudig te verwijderen is, zonder lijmresten achter te laten.
Hierna volgden de egalisaties met ingebouwd LevelPlus Effect. Ideaal voor
het perfect het installeren van LVT! Daarnaast bieden wij een volledig assortiment met professionele gereedschappen en machines van het snel groeiende
merk Wolff voor het installeren én verwijderen van LVT.
Dankzij bijna 20 jaar ervaring en knowhow in de ontwikkeling van systemen
voor LVT, biedt UZIN een compleet en perfect assortiment, afgestemd op
de makkelijke, snelle en bovenal perfecte installatie van LVT. Kies simpelweg
de juiste optie, afhankelijk van het project, de gewenste snelheid, de situatie
ter plekke, de applicatie én uw eigen voorkeur. Een perfect resultaat is
gegarandeerd in iedere situatie!

UZIN LVT-Systemen

|
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Traditioneel verlijmen
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TRADITIONEEL VERLIJMEN

Het bewezen systeem
UZIN KE 2000 S l UZIN NC 170 LevelStar* | UZIN PE 360 PLUS*
Met dit traditionele systeem van UZIN zijn wij al bijna 20 jaar een
begrip in de markt. In 80% van de situaties is LVT op deze wijze
perfect te installeren. Het is dan ook geen grote verrassing dat dit
systeem erg succesvol is en dat UZIN KE 2000 S wordt gezien
als dé lijm voor installatie van LVT.

UZIN KE 2000 S

Korte wachttijd, lange inlegtijd
UZIN KE 2000 S staat al jaren op nummer één. Deze lijm is ook verkrijgbaar in
de duurzame verpakking Cube it Simple en voldoet aan EMICODE EC1 PLUS
en Blauwe Engel.

Art.-nr 6770 		
Art.-nr 6771 		
Art.-nr 60472 					
Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

PERFECTIE
GEBOREN UIT
TRADITIE.

Voordelen:
+ zeer lange inlegtijd
+ laag verbruik
+ perfecte hechting en aanvangskleefkracht
+ aanbevolen door toonaangevende LVT-fabrikanten.

UZIN KE 2000 S

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 360 PLUS

Zandcement dekvloer

* Meer informatie over UZIN PE 360 PLUS primer is te vinden op pagina 21.
Meer info over UZIN NC 170 LevelStar egalisatie is te vinden op pagina 9.

14 kg emmer
6 kg emmer
11,5 kg cube

Traditioneel verlijmen

|
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TRADITIONEEL VERLIJMEN

Het snelle systeem
UZIN KE 66 | UZIN NC 172 BiTurbo | UZIN PE 360 PLUS*
Voor projecten onder tijdsdruk is dit het ideale systeem.
UZIN NC 172 BiTurbo is een extreem snel drogende egalisatie
met een extreem glad oppervlak. Ideaal om LVT dimensie-vrij
te installeren.

UZIN KE 66

Vezelhoudend met harde lijmril
Een krachtige vezelversterkte lijm met hoge eindhechting en een harde lijmril waardoor
naadvorming voorkomen wordt. De vezels beperken ook de indrukgevoeligheid. Tevens
voldoet de lijm aan EMICODE EC1 PLUS en Blauwe Engel.
Voordelen:
+ zeer maatstabiel door toegepaste vezels
+ minder indrukgevoelig door harde lijmril
+ zeer laag verbruik en hoge eindhechting
+ aanbevolen door toonaangevende LVT-fabrikanten

DOOR TIJD TE
BESPAREN LOOPT
ALLES OP ROLLETJES.

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

Art.- No. 11722

UZIN NC 172 BiTurbo

Extreem snel drogende en goed vloeiende egalisatie
Zeer glad en egaal oppervlak. Voor het egaliseren van vloeren in nagenoeg elk
toepassingsgebied, elke ondergrond en laagdikte.
Voordelen:
+ belegbaar na 60 minuten
+ kan in vele situaties worden toegepast zonder primer
+ extreem glad oppervlak, waardoor er minder lijm nodig
is en er minder geschuurd hoeft te worden
Art.-nr 70210

UZIN KE 66
* Meer informatie over UZIN PE 360 PLUS primer is te vinden op pagina 21.

UZIN NC 172 BiTurbo

UZIN PE 360 PLUS

Zandcement dekvloer

14 kg emmer

20 kg zak

Traditioneel verlijmen
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TRADITIONEEL VERLIJMEN

Het systeem voor hoge belasting en voor natte ruimtes
UZIN KE 68 | UZIN NC 170 LevelStar | UZIN PE 360 PLUS*
Dit systeem met speciale lijm wordt geadviseerd in natte ruimtes
of in ruimtes die zwaar worden belast door bijvoorbeeld
temperatuurverschillen, zware transporten, mechanische
belasting of frequente natte reiniging.

UZIN KE 68 Hybrid
1-component Hybride lijm

Een kant-en-klare en gebruiksvriendelijke lijm, speciaal voor ruimtes met hoge eisen. De
UZIN KE 68 Hybrid combineert het allerbeste van een 2-componenten lijm met een
1-componenten lijm: oersterk, watervast, maar is toch gemakkelijk in gebruik. Deze hybride
lijm is extreem dimensiestabiel, dus geschikt voor zware mechanische belasting. Ook is de
lijm bestand tegen vocht van bovenaf.
Voordelen:
+ zeer dimensie stabiel
+ bestand tegen hoge temperaturen
+ kant-en-klaar
+ goede rilstand
+ ook geschikt voor dichte ondergronden

HET LEVENDE
BEWIJS.

Photo credits: W. & L. Jordan GmbH

Art.- No. 87429

14 kg emmer

UZIN NC 170 LevelStar
Premium egalisatie

De zelfvloeiende, extreem gladde cementgebonden egalisatie met Level Plus Effect S geeft
het beste resultaat. De egalisatie is toepasbaar in iedere gewenste laagdikte.
Voordelen:
+ snel drogend en snel belegbaar
+ superieur vloergedrag met als gevolg een beter eindresultaat
Art.- No. 70691

UZIN KE 68
* Meer informatie over UZIN PE 360 PLUS primer is te vinden op pagina 21.

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 360 PLUS

Zandcement dekvloer

20 kg zak

Traditioneel verlijmen
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TRADITIONEEL VERLIJMEN

Het renovatie systeem voor tegelvloeren
UZIN KE 66 | UZIN NC 170 LevelStar* | UZIN PE 630
Installatie op oude ondergronden vraagt aandacht. UZIN biedt
tijdbesparende en betrouwbare oplossingen met snelle primers en
egalisaties. Zorg voor hechting en vulling van oneffenheden met
UZIN PE 630 cementgebonden schraplaag. Kies daarna voor een
supervloei en snelle droging met UZIN NC 170 LevelStar.

UZIN PE 630

2-componenten cementgebonden schraplaag
Een hoog visceuze en sneldrogende cementgebonden 2-componenten dispersieprimer.
Ideaal voor het vullen van diepere voegen en naden in de ondergrond. Zorgt tevens voor
een optimale hechting van de egalisatie. Deze primer heeft een dubbelfunctie, u bent dus
in één handeling snel klaar.
Voordelen:
+ vult, verdicht en zorgt voor hechting in één handeling
+ perfecte hechting op nagenoeg iedere ondergrond
+ voorkomt dat een 2e keer egaliseren noodzakelijk is

Art.- No. 36612

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

VOOR EEN PERFECT
RESULTAAT.

* Meer informatie over UZIN NC 170 egalisatie is te vinden op pagina 9.
* Meer informatie over UZIN KE 66 lijm is te vinden op pagina 7.

UZIN KE 66

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 630

Tegels

A+B

16-kg set

Traditioneel verlijmen
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TRADITIONEEL VERLIJMEN

Het renovatie systeem voor houten ondergronden
UZIN KE 2000 S | UZIN NC 115 | UZIN PE 280
Renovatie van een houten vloer vraagt aandacht. UZIN biedt
betrouwbare oplossingen. UZIN PE 280 Carbonprimer garandeert
optimale hechting. Hierna kiest u met UZIN NC 115 (vezelversterkte gipsgebonden egalisatie) voor extra stabiliteit en zekerheid.

UZIN PE 280

Carbon speciaal primer
Dispersievoorstrijk met carbon-technologie voor gladde en dichte ondergronden.
Voordelen:
+ gebruiksklaar en sneldrogend
+ laag verbruik
+ gemakkelijk aan te brengen
Art.- No. 53978
Art.- No. 47523

UZIN NC 115
Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

VAN OUD
NAAR NIEUW.

1 kg emmer
12 kg emmer

Vezelversterkte gipsgebonden egalisatie
Zelf vloeiende, vezelversterkte egalisatie op gipsbasis.
Voordelen:
+ vezelversterkt
+ klinkt niet in op de naden
+ zeer goede vloei
Art.- No. 70209

* Meer informatie over UZIN KE 2000 S lijm kunt u vinden op pagina 5.

UZIN KE 2000 S

UZIN NC 115

UZIN PE 280

Houten ondergrond

20 kg zak

Droog verlijmen

|
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DROOG VERLIJMEN

Duurzame installatie met oog voor de toekomst
Sigan Elements Plus l Planus l UZIN NC 170 LevelStar* l
UZIN PE 360 PLUS*
Als de bedekking in de toekomst verwijderd moet worden zonder
lijmresten achter te laten, dan is dubbelzijdige tape voor de
installatie van LVT op geëgaliseerde ondergronden of metaal
de meest praktische oplossing. De bedekking kan snel, zonder
vuil, lawaai of overlast worden geïnstalleerd. Na installatie is de
ondergrond direct belastbaar en de ruimte kan zelfs tijdens
installatie in gebruik blijven!

SIGAN ELEMENTS PLUS
Hoogwaardige droogverlijming

Met Sigan Elements Plus kan LVT niet alleen snel, maar ook zeer dimensiestabiel LVT
worden geïnstalleerd. In de toekomst kan de bedekking gemakkelijk en zonder lijmresten
achter te laten worden verwijderd, zonder gebruik van zware strippers.

NU AL DENKEN
AAN MORGEN.

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

Voordelen:
+ geen droogtijden
+ direct belastbaar
+ gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten
achter te laten (i.c.m. Planus voorstrijk)
Art.- No. 71280


0,75 m × 25 m Sigan Elements = 18,75 m²
incl. 0,05 m × 25 m Sigan Elements Plus Randtape = 1,25 m²

PLANUS
Speciaal-voorstrijk voor Sigan Elements Plus waardoor een optimale hechting ontstaat en
het product nadien verwijderd kan worden zonder lijmresten achter te laten.
+ snelle droging
Art.- No. 37681
Art.- No. 37130

Sigan Elements Plus

Planus

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 360 PLUS

Zandcement dekvloer

* Meer informatie over UZIN NC 170 egalisatie kunt u vinden op pagina 9.
* Meer informatie over UZIN PE 360 PLUS kunt u vinden op pagina 21.

2,5 kg
10 kg

Droog verlijmen

|
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DROOG VERLIJMEN

Snelle renovatie op bestaande gladde bedekking
Sigan Elements
Indien LVT snel, gemakkelijk en zonder overlast geïnstalleerd moet
worden, dan is Sigan Elements de perfecte oplossing. Bijkomend
voordeel is dat de LVT in de toekomst zonder lijmresten weer
verwijderd kan worden. Bij installatie is er geen overlast van stof
of lawaai. Na installatie kan de ruimte direct weer in gebruik
worden genomen. Het verlies van omzet door door renovatie van
bijvoorbeeld een winkel is door deze techniek verleden tijd!

SIGAN ELEMENTS
Droge verlijming van LVT

Met het gepatenteerde systeem van Sigan Elements kan LVT direct worden verlijmd op
een bestaande gladde bedekking zoals linoleum, PVC-banen of rubber. In de toekomst kan
de bedekking worden verwijderd zonder lijmresten op de bestaande ondergrond achter te
laten. Simpel, snel en schoon!

TIJD IS GELD

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

Voordelen:
+ geen droogtijden of wachttijden, daardoor een hoog rendement
+ kan geïnstalleerd worden op de bestaande bedekking
+ direct geschikt om weer te belasten
+ makkelijk te verwijderen zonder lijmresten achter te laten
+ installatie terwijl de ruimte in gebruik blijft, ideaal voor de eindgebruiker

Sigan Elements

Bestaande, gladde ondergrond

Art.- No. 71279


0,75 m × 25 m Sigan Elements = 18,75 m²
incl. 0,05 m × 25 m Sigan Elements Tape = 1,25 m²

Klik-systemen

|
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ZWEVEND LEGGEN

Geluidsreductie en klik-LVT
UZIN RR 620 | UZIN NC 170 LevelStar* | UZIN PE 360 PLUS*
Als klik-LVT geïnstalleerd wordt, moet er extra aandacht worden
geschonken aan de vlakheid van de ondergrond. Oneffenheden
zullen snel worden opgemerkt of zichtbaar zijn. De beste basis wordt
gecreëerd met een egalisatie met het UZIN met Level Plus Effect S.
Voor de beste geluidsreductie adviseren wij om een ondervloer
toe te passen die geschikt is voor LVT.

UZIN RR 620

Zelfklevende, akoestische ondervloer
Aan één zijde zelfklevend en akoestisch. Deze ondervloer is ideaal voor het installeren
van klik-LVT.
Voordelen:
+ geluidsreducerend
+ zelfklevend aan de ondergrond
+ spanningsvrij
Art.- No. 87385

KLIKKEN
ZONDER GELUID.

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

* Meer informatie over UZIN PE 360 PLUS primer is te vinden op pagina 21.
* Meer informatie over UZIN NC 170 egalisatie is te vinden op pagina 9.

UZIN RR 620

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 360 PLUS

Zandcement dekvloer

1 rol = 7,5 m²

Loose Lay

|
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Loose Lay

De juiste basis in het systeem
UZIN U 1000/2100 l UZIN NC 170 LevelStar* l UZIN PE 360 PLUS
Een bijzondere eigenschap van Loose Lay LVT is dat de vloer
niet vast verlijmd hoeft te worden. Meer en meer adviseren
LVT-fabrikanten om, in tegenstelling van wat de naam doet
vermoeden, toch een fixering toe te passen. Daarnaast is een
absoluut vlakke ondergrond een vereiste. Met UZIN egalisaties
heeft u altijd een gladde basis.

UZIN U 1000 / UZIN U 2100
Antislip / Antislip extra

Sneldrogende dispersie die ervoor zorgt dat de Loose Lay LVT niet gaat schuiven.
Afhankelijk van het gekozen LVT adviseren wij u graag welke fixeer het meest geschikt is,
neem hiervoor contact op met uw Technisch Commercieel Adviseur.
Voordelen:
+ makkelijk aan te brengen
+ zeer laag verbruik

EEN GOEDE ONDERGROND
IS DE BASIS.
UZIN U 1000

Bildquelle: W. & L. Jordan GmbH

Art.- No. 6748
Art.- No. 72715
Art.- No. 5088
Art.- No. 72724

UZIN U 1000 10 kg can**
UZIN U 1000 10 kg cube**
UZIN U 2100 10 kg can**
UZIN U 2100 10 kg cube**

UZIN PE 360 PLUS
Universele voorstrijk

De sneldrogende dispersie primer UZIN PE 360 PLUS vergroot de hechting en bindt
eventueel stof. Zorgt tevens voor een meer gesloten oppervlak en verbetert de vloei van de
egalisatie.
Voordelen:
+ uitstekend indringend vermogen en vormt gelijktijdig een filmlaag aan de top
+ vermindert de zuiging van de ondergrond

UZIN U 2100

Art.- No. 65875
Art.- No. 72710

* Meer informatie over NC 170 egalisatie kunt u vinden op pagina 9.
** Ook leverbaar in 200 kg vaten.

UZIN NC 170 LevelStar

UZIN PE 360 Plus

Zandcement dekvloer

10 kg can
10 kg cube
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Plinten verlijmen |

Gereedschappen

PERFECT ÉN COMPLEET
Wat maakt ons assortiment voor LVT zo speciaal? Om te zorgen dat onze klanten perfecte vloeren
maken, bieden we zowel systemen voor droog verlijmen, lijmen, primers, ondervloeren en egalisaties,
maar ook een groeiende lijn aan machines en speciaal gereedschappen van Wolff. Aangevuld met
diverse universele en speciale tapes voor vloeren, plinten en trappen maakt dit ons de enige
leverancier ter wereld die van A tot Z alle producten, knowhow en service voor het installeren van
LVT in huis heeft. Daar kunt u van profiteren!

DE BESTE GEREEDSCHAPPEN
VOOR DE INSTALLATIE VAN LVT
De Wolff Design Collectie

De Wolff Design Collectie bestaat uit aantal gereedschappen voor een technisch perfecte installatie
van LVT-vloeren. Alle gereedschappen zijn kwalitatief hoogwaardig en zorgen ervoor dat het werk veilig,
comfortabel en gemakkelijk kan worden uitgevoerd. Wolff Tools maakt gereedschappen speciaal en
alleen voor de vloerenleggen. En.. wij weten wat nodig is!

PLINTEN VERLIJMEN

WOLFF DESIGN COLLECTIE

Plinten snel, betrouwbaar, makkelijk en zonder oplosmiddelen installeren?
UZIN U-Tack biedt duidelijke voordelen ten opzichte van nat-verlijming,
hot-melts, nagelen of verlijmen met oplosmiddelhoudende kitten.

Nadensnijder Linocut:

Perfecte naden bij elastische vloerbedekkingen.

Trimmer voor schuine kanten:

Voor het schuin afsnijden van PVC-stroken en samengestelde bedekkingen.

Aandrukroller Duo:

UZIN U-TACK

Voor het aanrollen van naden van elastische vloerbedekkingen en voor
het aandrukken van bedekkingen in een lijmbed.

Een perfect resultaat – Dubbelzijdig tape voor plinten

Verstekschaar voor design vloerbedekking:
Met verstekaanslag (met trapezium mesje).

De transparante, dubbelzijdige universele tape maakt het installeren van plinten
gemakkelijk, snel, schoon en milieuvriendelijk. Ook voor je eigen gezondheid is
dit de beste manier voor het installeren van plinten.
Voordelen:
+ universele toepassingen
+ tijdbesparende oplossing
+ oplosmiddelvrij
Art.- No. 84274
Art.- No. 84274
Art.- No. 84273
Art.- No. 84272

7 Rollen UZIN U-Tack 25 (25 mm × 50 m)
6 Rollen UZIN U-Tack 40 (40 mm × 50 m)
5 Rollen UZIN U-Tack 50 (50 mm × 50 m)
3 Rollen UZIN U-Tack 85 (85 mm × 50 m)

Art.- No. 74843		

Design Collectie in koffer
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„Met de productsystemen van UZIN en Wolff
bieden wij als enige in de markt een complete
oplossing voor de installatie van LVT.“
Tom Borggreve, Hoofd Productmanagement en Techniek
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