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IZDELKI ZA STENSKE IN TALNE OBLOGE
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VGRADNJA VINILNE TALNE OBLOGE (LVT)
Priprava podlage
Odstranite cementno povrhnjico »srajčko«, tako da cementni estrih obrusite 
z rotacijskim brusilnim strojem, nato pa z industrijskim sesalnikom očistite 
prah. Na očiščeno podlago s kratkodlakim ali s penastim valjčkom nanesite 
disperzijski temeljno sprijemni premaz PRIMER G. Pustite, da se premaz 
posuši; čas sušenja je odvisen od tipa podlage in količine nanosa (približno 
60 min za porabo od 100 do 200 g/m2 na cementni estrih).

Izravnava podlage
V čisto posodo nalijte 5,6 – 5,8 litrov čiste hladne vode in vanjo stresite 
vsebino 23 kg vreče ULTRAPLAN ECO. Mešajte z električnim mešalom 
pri nizkih obratih, toliko časa, da dobite homogeno maso brez grudic. 

Pripravljeno mešanico z gladilko nanesite na že pripravljeno podlago. Ko 
se izravnalni sloj posuši in otrdi (predvidoma po 24 urah za 3 mm debeline 
nanosa) ga ponovno obrusite in posesajte. 

Lepljenje talne obloge
Z brušenjem, sprijemnim premazom PRIMER G in izravnalno maso 
ULTRAPLAN ECO ste pripravili optimalno površino za nanos in oprijem lepila. 
Na pripravljeno podlago tako z ustrezno zobato lopatico (A1/A2) nanesite 
lepilo ULTRABOND ECO 4 LVT in počakajte ne več kot 10 minut, da se lepilo 
odzrači. Položite talno oblogo in jo pogladite z malim pritisnim valjčkom ali 
velikim obtežnim valjarjem, da se izognete zračnim mehurjem in zagotovite 
dober lepilni sloj.



ULTRABOND ECO 4 LVT

Z vlakni ojačano lepilo na osnovi sintetičnih polimerov v vodni 
disperziji brez vsebnosti topil, posebej primerno za lepljenje 
luksuznih vinilnih talnih oblog (LVT).

LASTNOSTI IZDELKA 
•  ojačano z vlakni 
•  enostavno za nanašanje
•  kratek čas zračenja 
•  zelo dobro omočenje hrbtišča 
•  hiter razvoj trdnosti 
•  odlična strižna trdnost 
•  izvrstna dimenzijska stabilnost 
•  preprečeno odpiranje stikov
•  primereno za obremenitve s stoli na kolescih skladno s 

standardom SIST EN 12529
•  brez vsebnosti topil
•  ni vnetljivo
•  EMICODE EC1 Plus (z izredno nizko emisijo)
•  certifi kat Blauer Engel – RAL-UZ 113 –zdravju prijazno
•  neškodljiv za zdravje izvajalcev del in uporabnikov prostorov

PORABA: 250-350g/m2, odvisno od uporabe zobcev TKB A1/A2.
PAKIRANJE: 16 in 5 kg vedro.
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PRIMER G

Temeljno sprijemni premaz za notranje vpojne površine. Izboljša 
oprijem, veže mikro prah in zmanjša vpojnost. Primeren za 
cementne in anhidritne površine.

LASTNOSTI IZDELKA
•  enostaven za nanašanje
•  kratek čas sušenja
•  tvori elastičen fi lm
•  odpraši podlago in izboljša sprijemne trdnosti
•  zmanjša tvorbo kraterjev
•  preprečuje prehitro sušenje in vpijanje vode izravnalne mase
•  izboljša razlivanje gladilnih mas in preprečuje nastanek razpok
•  brez vsebnosti topil
•  ni vnetljivo
•  EMICODE EC1 Plus (z izredno nizko emisijo hlapnih organskih 

spojin)
•  neškodljiv za zdravje izvajalcev del in 

uporabnikov prostorov

PORABA: 100 - 200 g/m2, odvisno od 
mešalnega razmerja, poroznosti in vpojnosti 
podlag.
PAKIRANJE: 25, 10, 5 kg ročke in 1 kg 
plastenka.

ULTRAPLAN ECO

Hitro vezoča, samorazlivna izravnalna masa za notranje talne 
površine (za nanose od 1 do 10 mm).

LASTNOSTI IZDELKA
•  odlična samorazlivnost in obdelovalnost
•  odpornost na točkovne obremenitve in obrus
•  zelo dober oprijem na podlago
•  hitro veže in otrdi brez zaznavnih skrčkov
•  za nove in obstoječe podlage
•  možnost strojnega vgrajevanja
•  brez vsebnosti topil
•  EMICODE EC1 Plus (z zelo nizko vsebnostjo hlapljivih organskih 

sestavin (HOS)
•  certifi kat Blauer Engel – RAL-UZ 113 – 

zdravju prijazen
•  neškodljiv za zdravje izvajalcev del in 

uporabnikov prostorov

PORABA: 1,6 kg/m2 za milimeter, odvisno od 
debeline nanosa.
PAKIRANJE: 23 kg vreče
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