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PRODUCTBLAD
Opneembare, los te leggen onderlaag.

UZIN RR 186 EBOFLEX
Flexibele onderlaag voor zwevend installeren van textiele en PVC-/CV vloerbedekking

HOOFDTOEPASSINGSGEBIED:
u
u

Tussenlaag
Zonder restanten verwijderbaar

GESCHIKT OP/VOOR:
u
u

u
u

u
u
u
u

Alle voldoende vlakke en vaste ondergronden
Bestaande en nieuwe vloeren zoals PVC-, CVbedekkingen, linoleum, parket, stenen – en
keramische vloeren
Gecoate vloeren e.a.
Het verlijmen van dimensiestabiele textiele
vloerbedekking met synthetische dubbele rug zonder
oppervlaktebegrenzing
Het verlijmen van PVC- en CV-vloerbedekkingsbanen
met een max. oppervlakte van 40 m²
Gemiddelde belasting in woon- en projectbereik, alsook
standenbouw
Zwenkwielbelasting volgens EN 12 529 vanaf (zie
"Belangrijk")
Nat shamponeer- en injectie-extractiemethode volgens
RAL 991 A 2

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:
UZIN RR 186 is flexibele los op de ondergrond te
leggen polyestervezelvliesonderlaag als tussenlaag voor te
verlijmen nieuwe, dimensiestabiele textiele – en PVC-, CVvloerbedekking. De onderlaag is verwijderbaar zonder
restanten en scheidt de vloerbedekking bouwfysisch af van
de ondergrond. UZIN RR 186 Eboflex is bovendien
dampdicht en waterbestendig, daarom bestand tegen alle
gebruikelijke reinigingsmethodes. Voor binnentoepassing.
u
u
u
u
u

Zeer goed vlak liggend
Geringe opbouwhoogte
Met een vlak, verlijmvriendelijk oppervlak
Water- en reinigingsbestendig
Opneembaar zonder restanten

Verpakking

Rollen

Beschikbare formaten

2,0 m x 20 m = 40 m²

Houdbaarheid

Min. 24 maanden

Kleur

Lichtgroen

Rolgewicht

Ca. 37 kg

Gewicht coating

Ca. 0,9 kg/m²

Dikte

Ca. 1 mm

Warmtetdoorgangscoëfficiënt

83,34 W/m²K*

Warmte weerstand

0,012 m²K/W *

Min. verwerkingstemp.

Vloertemperatuur 15 °C
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TECHNISCHE GEGEVENS:

UZIN RR 186 EBOFLEX
UITGEBREIDE TOEPASSINGEN:
u

Ontkoppeling

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:
De ondergrond moet drukvast, draagkrachtig, blijvend
droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen (vuil, olie,
vet) zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting.
Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende
normen en technische voorschriften en opper bezwaren/
neem de nodige maatregelen bij gebreken. Oude
vloerbedekkingen moeten volvlakkig vast liggen en vrij zijn
van onderhoudslagen of andere verontreinigingen. De
voegen van keramische tegels mogen niet breder zijn dan 1
mm. De ondergrond grondig stofzuigen, voorstrijken en
egaliseren. Geschikte voorstrijk en egalisatie uit het UZIN
productassortiment nemen. De aangebrachte voorstrijk en
egalisatie goed laten drogen.
Productbladen van alle gebruikte producten in acht nemen

LIJMEN / VERBRUIK:
Belagsart

Klebstoff

Zahnung

Ablüftezeit

Verbrauch

Tapijt

UZIN
UZ 57

B1

ca. 15 min

ca. 400
g/m²

UZIN
UZ 88
Naaldvilt

Dampdichte
PVC-/CV
vloerbedekking

UZIN
UZ 57

-

UZIN
UZ 88

-

UZIN
KE 2000
S

A1

10 - 20 min

ca. 250
kg/m²

Wachttijd / verbruik: bij 20 °c en 65 % relatieve luchtvochtigheid en
geacclimatiseerde lijmverpakkingen.

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:
VERWERKING:
Plaatsen van de onderlaag:
1. De rollen minimum 24 uur voor het plaatsen in de
te plaatsen ruimte laten acclimatiseren.
2. De banen UZIN RR 186 parallel aan de richting van
de nieuwe vloerbedekking uitrollen en op maat snijden.
De naden mogen niet met die van de te leggen
vloerbedekking samenvallen. Kop- en baaneinde indien
nodig bijsnijden. De langsnaad kan in principe
ongesneden naast elkaar worden gelegd, tussen de
banen ca. 1 mm tussenruimte laten en de ingerolde
meegeleverde papierstroken onder de naad leggen.
Tussen alle opgaande bouwdelen enkele mm afstand
houden.
Verlijmen van de nieuwe vloerbedekkingsbanen:
1. De plaatsing van de nieuwe vloerbedekking op de
onderlaag gebeurt volgens de geldende regels voor het
plaatsen van vloerbedekking. De naden van de
vloerbedekking parallel en minstens 50 cm laten
verspringen tov de naden van de onderlaag. Een
geschikte lijm uit de verbruiktabel kiezen.

u

u

u

u

u

u

u

u

Originele verpakking rechtopstaand matig koel en droog
stockeren, min. 14 maand houdbaar. Rechtopstaand
opslaan, drukplaatsen en beschadiging vermijden.
Optimale verwerkingscondities: 18 – 25 °C en een
relatieve luchtvochtigheid onder 75 %. Lage
temperaturen, hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge
temperaturen en lagere luchtvochtigheid verkorten de
inleg-, afbind- en droogtijd van de gebruikte lijm.
Alleen vloerbedekking verlijmen die daarvoor geschikt is
bevonden door de vloerbedekkingsfabrikant. Zo nodig
technisch advies inwinnen.
De naden van de vloerbedekkingsbanen moeten
evenwijdig aan de naden van de onderlaag zijn, maar
ca. 50 cm naar het midden verschoven.
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.
Op vloerverwarmingen mag de totale
warmtedoorlaatweerstand (WDW) van de opbouw van
de bedekking 0,15 m² K/W niet overschrijden volgens
DIN 66 095. De WDW van een dubbele onderlaag /
bedekking is de som van de afzonderlijke WDW
waarden. Wordt de waarden van 0,15 m²K/W
overschreden, dan kan de werking van de
vloerverwarming verminderen.
Onder dimensiestabiele textiele vloerbedekkingen geen
oppervlaktebeperking, onder PVC- en CVvloerbedekking mag het oppervlak niet groter zijn dan
40 m².
De zwenkwielgeschiktheid en indrukweerstand van
vloerbedekkingen kan in combinatie met
isolatieonderlagen variëren. Bepaalde vloerbedekkingen
zijn in combinatie met een isolatieonderlaag niet meer
voldoende zwenkwielvast. Onder de zwenkwielen een
harde pvc vloerbeschermingsplaat leggen. In geval van
twijfel, de vloerbedekkingsfabrikant raadplegen of
technisch advies inwinnen.

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

UZIN RR 186 EBOFLEX
u

u

u

u

Niet geschikt voor zwevende plaatsing onder textiele
vloerbedekkingen met hoge eigenspanning en
terugkeerpatroon (rapport), onder bedekkingen met
neiging tot krimpen, onder rubber, linoleum, polyolefine,
alsook onder keramische tegels.
Bij een volgende renovatie van de vloerbedekking kan
de verlijmde vloerbedekking samen met de onderlaag
verwijderd en vernietigd worden.
Doortekenen van de ondergrondstructuur van
bestaande vloerbedekkingen, naden en textuur van
UZIN RR 186, veroorzaakt door vloerbedekkingen met
markeergevoelige oppervlakken of relatief dunne
vloerbedekkingen, zijn niet volledig uit te sluiten.
Respecteer de algemene regels van het vak en de
algemene technische voorschriften voor het plaatsen
van soepele vloerbedekkingen. De UZIN productinformatiebladen van de verwerkte producten, alsook de
aanbevelingen van de vloerbekledingsfabrikant naleven.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:
u

EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

SAMENSTELLING:
Polyestervlies aan beide zijden afgewerkt met latex.

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.

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

