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Hurtig 1-K-PUR-primer
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ANVENDELSESOMRÅDE:

EGNETHED:

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
UZIN PE 414 BiTurbo er en brugsklar og hurtig 
enkomponent-polyurethanprimer/fugtspærre, uden 
blødgørende ingredienser. Til indendørs brug.

Primer/fugtspærre på uopvarmede cementpudslag eller 
på beton med en restbyggefugt på op til 98% RF. ved 3 
lag.

u

Primer/fugtspærre på opvarmede undergulve med op til 
85% RF ved 2 - 3 lag.

u

Før direkte limning med UZIN-reaktive harpikslim.u

på tætte eller meget absorberende undergulveu

på fugtfølsomme underlag (f.eks. spånplader og OSB-
plader, gipsbaserede tørre pudsmaterialer)

u

på ny støbeasfaltu

i forbindelse med UZIN PE 280 før 
nivelleringsarbejdemed UZINs nivellerende cement- eller 
gipsspartelmasser

u

på undergulve med indbygget gulvarmeu

til belastning med kontorstolehjul henhold til DIN EN 
12529

u

til kraftig slitage i boliger samt erhvervs- og industrilokaleru

let at håndtereu

let belastning med kontorstolehjuu

fremragende indtrængningu

hurtigttørrendeu

fugtspærende effekt på undergulve med op til 98 %RF.u

opløsningsmiddelfriu

TEKNISK DATA:
Emballage KU-dunk,
Emballagestørrelse 6 kg, 12 kg
Holdbarhed min. 9 Måneder
Farve våd brun
Farve tør brun
Forbrug 80 - 150 g/m² pr. lag*
Tørretid se anvendelsestabel
Minimum 
arbejdstemperatur 15 °C på gulvet

* Ved 20 °C og 65 %
 

UZIN PE 414 BiTurbo
1-K PUR primer til trægulve og gulvbelægningsarbejde

Produktdatablad
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UDVIDET ANVENDELSE:

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:
Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden revner 
og fri for stoffer, (snavs, olie, fedt) som reducerer 
vedhæftningen.
Cement og gipsbaserede gulve skal slibes og støvsuges.
Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler og 
datablade og reager på eventuelle fejl og mangler.
Lag med dårlig vedhæftning eller ustabile lag, som f.eks. 
løs slipmiddel, limrester, spartelmasse, belægning eller 
malingrester mm. fjernes ved børstning, slibning, fræsning 
eller slyngrensning.
Løse partikler og støv fjernes ved grundig støvsugning. Ud 
fra undergulvets type og beskaffenhed skal der vælges og 
anvendes en egnet primer fra UZIN´s produktsortiment.
Lad altid den påførte primer tørre helt op.
Følg altid produktdatabladene til de øvrige anvendte 
produkter.

FORARBEJDNING:

ANVENDELSESTABEL:

Underlag / anvendelse Forbrug Tørretid

Før direkte montering af 
trægulvsbelægning med 
UZIN PUR-/ MSP-/STP-lime

80-150 g/m² min. 1 time*

På støbeasfalt før direkte 
limning med UZIN PUR-/
MSP-/ STP-lime

80-150 g/m² 12 timer*

Som fugtspærre op til 92 % 
RF i undergulvet 80 - 150 g/m² 1. lag: ca. 1 

time*

Som fugtspærre op til 95 % 
RF i undergulvet 160 - 300 g/m²

1. lag: ca. 1 
time* 2. lag ca. 
1 time*

Som fugtspærre op til 98 % 
RF i undergulvet 240 - 450 g/m²

1. lag: ca. 1 
time* 2. lag ca. 
1 time* 3. lag 
ca. 1 time*

VIGTIG INFORMATION:
 

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

SAMMENSÆTNING:
Fugthærdende, modificerede polyurethan-præpolymerer

Som styrkende primer på svage, porøse eller revnede 
undergulve

u

Hæftprimer til gulve inden spartlingu

1. Lad beholderne opnå stuetemperatur før brug, og 
rystgrundigt.

2. Før montering af trægulv med UZIN-reaktionsharpikslim
på tætte eller mindre absorberende undergulve skal der 
påføres PE 414 BiTurbo med UZIN-nylonrulle (vare- nr.: 
9394). På glatte, meget plane afretningslag af gips eller 
præfabrikerede pudslag, som primer under lim til 
trægulv er fordeling med en spartlet også muligt. 
Foretag limning af trægulve på støv- og snavsfri 
overflader inden for 72 timer; ellers skal overfladen om 
nødvendigt slibes og støvsuges. For at styrke 
overflader, der er meget sugende og ikke tilstrækkeligt 
robuste, påføres UZIN PE 414 BiTurbo i 1 til 2 ikke-
skummende lag ved hjælp af UZIN-nylonrullen. Som 
fugtspærre mod for høj restbyggefugt er påføring af 2-3 
lag med UZIN-nylonrullen nødvendigt. 2. og 3. lag kan 
påføres, når de første lag er klar til gangtrafik (efter ca. 
60 minutter), og skal have en tørretid på mindst en time.
I tilfælde af at der efterfølgende skal lægges 
afretningslag før gulvbelægnin,g skal UZIN PE 280 
påføres på den hærdede primer. Spartling kan foretages 
efter ca. 1 time. Hvis der er behov for en fugtspærre, er 
det også nødvendigt med påføring af 2-3 lag her.

3. Rengør straks værktøj med kludene fra UZIN CleanBox. 
Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

* Ved 20 °C og 65 % RF

 

Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring 
holde i min. 12 måneder. En for lang lagringstid kan 
ændre produktets egenskaber i negativ retning. Åbnet 
emballage skal lukkes tæt til og indholdet bør bruges 
hurtigst muligt. Primer skal have rumtemperatur før den 
anvendes.

u

Kan bedst bearbejdes ved 15 – 25 °C, en undergulvs 
temperatur over 15 °C og RF under 65 %. Lave 
temperaturer og høj luftfugtighed forlænger, høje 
temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.

u

Ved stærkt sugende undergulve som barrierelag mod 
lugt fra pudslag/eksisterende undergulve eller som 
fugtspærre på op til 95 % RF er en dobbelt påføring 
nødvendigt. Ved 3 påføringer fugtspærres 
restbyggefugt, op til 98 % RF.

u

Efterfølgende limning med UZIN-reaktionsharpikslim 
skal ske inden for 72 timer efter påføring af primeren.

u

Ved undergulvskonstruktioner, der er i kontakt med jord, 
betonunderlag eller ved cementpudslag med over 98 % 
RF, skal der påføres en epoxyharpiksprimer som er 
afsandet(strøet med kvartssand) f.eks. UZIN PE 460 
eller UZIN PE 480.

u

Følg de almindelige gældende regler for faget og 
teknikken for lægning af gulvbelægninger, samt de 
gældende, nationale standarder.

u

Fri for opløsningsmidleru

EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emissionu

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 05.2021

UZIN PE 414 BiTurbo
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ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Opløsningsmiddelfrit. Ikke antændelig. Indeholder 
diphenylmethandiisocyanat (MDI). Farlig at indånding. 
Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Ved 
indånding af MDI-dampe er der mistanke om en 
kræftfremkaldende virkning. Sundhedsskadelig: Meget 
sundhedsskadelig ved længere tids indånding. 
Overfølsomhed mulig ved indånding og hudkontakt. Sørg 
for god ventilation når produktet bruges, brug 
beskyttelsescreme, beskyttelseshandsker og 
beskyttelsesbriller. Skyl straks grundigt med vand og vask 
af med sæbe. Ved kontakt med øjnene, skyl straks grundigt 
med vand og søg lægehjælp. Læst og følg altid 
sikkerhedsinformationen på  etiket og sikkerhedsdatabladet. 
Lugt neutral og økologisk og fysiologisk harmløs efter 
hærdning.

BORTSKAFFELSE:
Produktrester samles hvis muligt og bruges igen. Undgå at 
produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænger ned i 
jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er 
drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende 
restindhold, samt opsamlede flydende rester, er 
klassificeret som farligt affald. Bland begge komponenter, 
lad blandingen hærde, og bortskaf den som 
byggepladsaffald.

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 05.2021
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