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Deska roznášecí UNITOP

> separuje napětí podkladu
> tlumí kročejový hluk
> jistota na problematických podkladech
> nízké emise - EC1- Plus

Popis produktu

Lehká roznášecí deska tlumící kročejový hluk a eliminující napětí mezi podkladem a finální úpravou podlahy. 
Odolná nárazům a zahnívání, s minimálním obsahem emisí – EC1 plus.
V interiéru pod keramické dlažby, přírodní kámen, vlysy, vícevrstvé parkety a laminátové podlahy zejména na 
problematické, méně kvalitní podklady. Použití v exteriéru - viz záložka "Perfektní systém". Na stěny i podlahy 
s maximálním zatížením do 5 kN/mm2. Při použití dlažeb s tloušťkou menší než 10mm a také dlažeb s 
formátem menším než 10 x 10 cm nutno přestěrkovat podklad nivelační hmotou vyztuženou vlákny v 
minimální vrstvě 3 mm. V případě podlahového vytápění lze použít pouze desku v tl. 4mm.

Balení:
Obal Velkoobchodní obal Paleta

0,72 M2 / STK 200
0,72 M2 / STK 100
0,72 M2 / STK 60

Skladování: 
V suchu a chladu na dřevěných roštech v neporušeném originálním balení po neomezeně dlouhou dobu.

Zpracování

Zpracování: 
Pod keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene:
Na připravený podklad naneste 4 mm nebo 6 mm zubovým hladítkem některou z lepích malt Murexin třídy 
C2, S1( v exteriéru použijte hydroizolační stěrku třídy CM O2P). Do čerstvého lože lepidla vkládejte jednotlivé 
Desky UNITOP na sraz tak, abyste nevytvářeli křížové spáry. Desky zatlačte a lehce poklepejte (přes dřevěnou 
podložku). Desky je nutno lepit celoplošně, bez dutých míst. Při aplikaci v exteriéru je nutno desky po 
vylepení a vytvrdnutí hydroizolační stěrky celoplošně přestěrkovat shodnou hydroizolační stěrkou (CM O2P). 
Čela desek (okraje) je nutno také uzavřít hydroizolační stěrkou. 
Od sousedících kostrukcí nutno dodržet odstup (např. s využitím pásky Ekoflex). Dodržte délku doby otevření 
daného typu lepící/ hydroizolační malty. Dlažbu pokládejte do tenkovrstvého lože flexibilního lepidla (C2, S1) 
přímo na Desku roznášecí UNITOP/ hydorizolační stěrku.
Důležité: pro dosažení požadovaného kročejového útlumu je nutno zamezit styku desek Unitop s okolními 
konstrukcemi a zabránit prolepení styčných spar desek lepicí/ hydroizolační maltou.
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Pod parkety a laminátové podlahy:
Na připravený podklad naneste zubovou stěrkou (B1, B2,B3, PK) lepidlo na parkety (typ dle charakteru 
podkladu a druhu lepené podlahoviny) PU 560, LE 555, MS-K 511, MS-K 530, MS-K 88), do lože lepidla 
vkládejte jednotlivé Desky UNITOP tak, abyste dodrželi spáru cca 2 mm, zatlačte a lehce poklepejte (přes 
dřevěnou podložku). Po zaschnutí lepidla (dle typu 6 až 24 hodin) nalepte podlahovou krytinu již obvyklým 
způsobem přímo na Desku roznášecí UNITOP pomocí shodného systémového lepidla. Pro utlumení 
kročejového hluku je nutno oddělit desky UNITOP od sousedících kontstrukcí např. pomocí pásky Ekoflex.
Důležité: pro dosažení požadovaného kročejového útlumu je nutno zamezit styku desek Unitop s okolními 
konstrukcemi a zabránit prolepení styčných spar desek.

Technické údaje

Barva bílá
Rozměr 60 x 120 cm
Tolerance rozměru Délka/ Šířka: +/- 1,0 mm         Tloušťka: +/- 0,5 mm

Osvědčení

Přezkoušeno podle (norma, klasifikace ...)
Útlum kročejového hluku dle DIN EN ISO 140-8 ve spojení s flexibilním cementovým lepidlem (C2, S1).
Útlum kročejového hluku dle DIN EN ISO 140-8 ve spojení s elastickým lepidlem na parkety, např. lepidla řady 
X-Bond

Podklad

Vhodné podklady: 
Beton
Cementový potěr
Anhydritový potěr
Litý asfalt
Sádrové omítky
Vápenocementové omítky
Zdivo
Konstrukční a SDK desky
Pohledový beton
Pórobeton
Dřevité materiály

Lze použít na běžné stavební podklady, stejně jako na staré obklady, přírodní kámen a litý asfalt. Na vytápěné 
potěry lze použít desku Unitop v tl. 4mm. Elektrické topné rohože lze lepit přímo na desku Unitop.

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech 
separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení.Podklad 
je před aplikací nutno přebrousit, vysát a očistit.
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Pro perfektní systém

Popis: 
Při aplikaci pod keramickou nebo kamennou dlažbu v exteriéru je nutno desky pokládat a následně 
celoplošně přestěrkovat s využitím cementové hydroizolační stěrky (CM O2P). Rovněž čela desek (po obvodu) 
je nutno přestěrkovat shodnou hydroizolační hmotou.

Pokyny pro produkt a zpracování

(FLT - Allgemein)
Materialhinweise:
- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich 
verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauest einzuhalten!
- Abgetönte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit überprüfen!
- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden.Poznámky k produktu:
- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:
- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvitem, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:
- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání 
přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.

Umgebungshinweise:
- Nicht bei Temperaturen unter + 5°C verarbeiten! 
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen beschleunigen die 
Trocknung, Abbindung und Erhärtung.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!

Tipps:
- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.
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Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung 
natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Bezpečnostní pokyny

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní 
poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty 
smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti 
zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí 
malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u 
kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy.&nbsp; Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, 
týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně 
platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.


