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UUNNIIRROOVVNNAALL  

Jednosložková vyrovnávací hmota  

Jednosložková disperzní vyrovnávací stěrková hmota, která se používá do interiérů k vyrovnání betonových podlah před lepením podlahových 

krytin (koberec, PVC). UNIROVNAL snese krátkodobé zatížení vodou a z těchto důvodů lze na něj lepit vodou ředitelnými disperzními lepidly . Po 

vytvrzení si UNIROVNAL zachovává svou elasticitu. 

Technické parametry     

Barva šedá    
Teplota při zpracování 15 - 22 °C    
Spotřeba cca 1,6 kg/mm/m

2
   

Doba zpracovatelnosti 45 min.    
Konečná pevnost po 24 hod.    
Skladovatelnost 12 měsíců při tepl.+5°C    
SKP 24.30.22    

 

 Měrná jednotka Požadovaná hodnota Naměřená hodnota 

Přídržnost k podkladu - beton MPa min. 1 1,52 

 
Nejvyšší přípustná vlhkost betonové podložky nesmí překročit hodnotu 4% hmotnostních. Povrchy musí být rovné bez prasklin, pevné v tahu  tlaku 
dle ON 74 45 16. Suchá podlaha zbavená prachu a mastnot se zpevní disperzním penetračním nátěrem (výrobce dodává DIVAFIX), po zaschnutí (1-
3hod), se nanese UNIROVNAL a pomocí stěrky důkladně vyrovná. Před použitím je třeba UNIROVNAL důkladně promíchat. Stěrka se nanáší ve 
vrstvě maximálně 5 mm. Pochůznost je možná za 6-9 hodin podle savosti podkladu, tloušťky nanášené vrstvy, teploty. Doba vytvrdnutí je cca 24 
hodiny při teplotě +22°C, při nižší teplotě se doba vytvrdnutí  značně prodlužuje. Během schnutí zamezte přímému slunečnímu záření a průvanu. 
Doporučená teplota při nanášení je 15 – 22°C. Po vytvrzení lze povrch před kladením podlahoviny brousit. Po skončení práce je třeba ihned omýt 
vodou použité pracovní předměty.  
Tyto údaje vycházejí z našich dosavadních zkušeností. Zodpovědnost za úspěch Vašich prací nemůžeme převzít, protože nemáme vliv na Vaše 
zpracování a neznáme zpracovatelské podmínky v jednotlivých případech. V daném případě proveďte předem zkoušku.  
Unirovnal je vhodný na podlahové vytápění. 
 

Bezpečnost práce:   

Unirovnal není nebezpečnou směsí a nevztahuje se na něj požadavek na bezpečnostní list dle článku 31 nařízení 1907/2006/ES (REACH). Je 
nehořlavý. Neobsahuje těkavé organické látky (VOC). Při práci s výrobkem dodržujte zásady pracovní hygieny. Zamezte styku s kůží a očima. Po 
práci si omyjte ruce a obličej. Při vniknutí do očí vyplachujte oči vodou a při jejich podráždění vyhledejte lékaře. 
Ochrana životního prostředí: Zamezte úniku do kananalizace,  povrchových a spodních vod a do půdy.    
 
Likvidace odpadu: 
Doporučení:   
Po vytvrdnutí na vzduchu likvidujte jako ostatní odpad dle místních předpisů. 
Kód odpadu: 08 04 04  ostatní odpad 
Obal:  Řádně vyprázdněný obal lze recyklovat. 
Kód odpadu: 15 01 02 Plastové obaly 
 
 

Výrobek je certifikován u TZÚS Praha č. ceritfikátu 204/C5/2014/010-033150 ze dne 14.5.2014 

  


