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PRODUCTBLAD
Ontkoppelingslaag

UZIN MULTIMOLL VLIES
Spanningsafbouwende en vezelversterkte vliesonderlaag voor verlijmde parket- en laminaatvloeren

HOOFDTOEPASSINGSGEBIED:
u
u

Om schuif- en trekspanningen af te bouwen
Als wapening of vlakke, kritische ondergronden die
technisch geschikt zijn

GESCHIKT OP:
u
u
u
u
u
u
u
u

Cement-, calciumsulfaatdekvloeren en betonvloeren
Oude ondergronden met goedhechtende egalisatie- of
lijmresten
Nieuwe vastgeschroefde spaanplaten P4-P7 of OSB-2 OSB 4 platen
Bestaande keramische- /natuursteen bedekkingen,
Terrazzo en.
Gietasfaltvloeren
Droge vloerplaatsystemen, gipsvezelplaten
Warmwater vloerverwarming
Voor zware belasting in woon-, project- en
industriebereik, bijv. ziekenhuizen, winkelcentra

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:
UZIN Multimoll Vlies is een vliesonderlaag die optredende
schuif- en trekspanningen tussen parket en de oude
ondergrond afgebouwt. Door de speciale vezelstructuur,
werkt de wapening als sterke verbinding tussen ondergrond
en parket. Voor binnentoepassing.
u
u
u
u
u

Spanningsafbouwend
Betere verbinding door wapening
Gemakkelijk te snijden en te leggen
Dampdoorlatend en ademend
Rolmarkering met resterende lengte

TECHNISCHE GEGEVENS:
Verpakking

rol

Beschikbare formaten

1,0 m x 50 m = 50 m²

Houdbaarheid

min. 24 maanden

Kleur

wit / groenachtig

Rolgewicht

ca. 12,5 kg

Gewicht coating

ca. 250 g/m²

Dikte

ca. 1,1 mm

Min. verwerkingstemp.

Vloertemperatuur 15 °C

Brandklasse

Bfl-s1 *
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UZIN MULTIMOLL VLIES
UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:
u
u

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:

Zorgt voor betere verbinding
Vermindert arbeidsintentieve renovatiewerken bij
kritische ondergronden

u

u

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
De ondergrond moet vast, vlak, droog, zuiver en vrij zijn van
stoffen (vuil, olie vet) die afbreuk kunnen doen aan de
hechting. Controleer of de ondergrond voldoet aan de
actuele normen en technische fiches en opper bezwaren/
neem de nodige maatregelen bij gebreken.
Cement- en calciumsulfaatdekvloeren moeten geschuurd
en gestofzuigd worden. Zwakhechtende lagen of onstabiele
lagen verwijderen, door bijv. borstelen, schuren, frezen of
kogelstralen. Losse delen en stof grondig stofzuigen.
Naargelang de ondergrond het oppervlak voorstrijken met
een geschikte voorstrijk uit het UZIN productassortiment.
Raadpleeg de productinformatiebladen van de gebruikte
producten.

u

u
u

u

VERWERKING:
1. De rollen min. 24 u vóór het plaatsen laten
acclimatiseren in de ruimte waar ze zullen gelegd
worden.
2. De banen dwars op de legrichting van het parket
leggen.
3. De banen los uitrollen en grof versnijden. Banen tot het
midden terugslaan.
4. De UZIN parket met een geschikte vertanding (zie tabel
lijm/verbruik) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.
Slechts zoveel lijm aanbrengen als binnen de open tijd
met een goede lijmoverdracht van de vliesrug kan
gelegd worden. De helft van het vlies meteen in het
lijmbed leggen en krachtig aandrukken of walsen.
Daarna met de andere helft net hetzelfde doen. Na 10 20 minuten opnieuw aanwrijven, in het bijzonder aan
uiteinden en naden.
5. De verlijmde banen 12 – 24 uur laten drogen alvorens
met parket te verlijmen. Daarna het parket plaatsen met
dezelfde lijm.

LIJMEN / VERBRUIK:
Belagsart

u

Klebstoff

Zahnung

Ablüftezeit

Verbrauch

UZIN MK
250

B1 / B2

-

400 - 800 g/
m²

UZIN MK
90, MK 91
nb; MK 92
S

B1 / B2

-

Bewaartijd: minimum 24 maand op een matig droge en
koele plaats. Staand opslaan en drukplaatsen
vermijden.
Optimale verwerkingtemperatuur tussen 18 en 25 °C,
vloertemperatuur boven de 15 °C en de R.L.V. onder de
75 %. Lage temperaturen en lage
luchtvochtigheidverlengen, hoge temperaturen en hoge
luchtvochtigheid verkorten de inleg-, doorhardings- en
droogtijd van de gebruikte lijm.
De onderconstructie bij houten ondervloeren moet
blijvend droog zijn. Zorg voor een voldoende be- en
verluchting vooral door bijv. de randstroken te
verwijderen of inbouw speciale plinten met
luchtopeningen.
Gietasfalt moet goed afgezand worden en een geschikte
randisolatie aanbrengen. Bij oude
gietasfaltvloeren technisch advies inwinnen.
Zorg voor een goede droging van alle gebruikte
producten, zoals voorstrijken, egalisaties enz.
Respecteer de informatie en aanbevelingen in de UZIN
productbladen, alsook de aanbevelingen van de
parketfabrikant en de professionele voorlichtingsnota's
zoals o.a. de TV 218 (TV 269) van het WTCB "houten
vloerbedekkingen" en / of DIN 18356 "Parketarbeiten.
Zorg er bij het verlijmen van UZIN Multimoll Vlies/UZIN
Multimoll Vlies Plus met UZIN MK 200 of MK 250 voor
dat de ruimten goed geventileerd worden, bijv. door
open ramen of deuren. In ruimten zonder ramen moet
de luchtverversing worden gewaarborgd door
technische hulpmiddelen, bijv. ventilatoren.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:
u
u

EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm
DE-UZ 156 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:
Polyestervlies.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:
Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter
bescherming van de werknemer. De instructies ter
bescherming van de werknemer en van het milieu in de
productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen
moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:
Snijresten en verbindingen van bedekking en ondergrond
zijn bouwafval.

400 - 800 g/
m²

Verbruik: bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid mits geacclimatiseerde
lijmverpakkingen.

Deze informatie is gebaseerd op onze ervaring en zorgvuldig onderzoek. Wij kunnen echter de diversiteit van de gebruikte materialen of de verschillende bouw- en
verwerkingscondities niet in detail controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt dus af van de professionele beoordeling op de bouwplaats en het gebruik van het
product door u. Voer bij twijfel uw eigen tests uit of vraag technisch advies. De installatierichtlijnen van de fabrikant van de vloerbedekking moeten in acht worden genomen. Met
de publicatie van dit productinformatieblad verliezen alle voorgaande productinformatiebladen hun geldigheid. De actuele versie van dit datablad is te vinden op onze website:
www.uzin.be. | 12.2022

