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A PALLMANN folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, melyek megkönnyítik munkáját. Ezért állítottuk össze a PALLMANN NAVIGÁCIÓ-t, mely
7 rendszerből áll, és a leggyakrabban előforduló alkalmazási esetekre kínál
megoldást. Önnek van egy úti célja, mi pedig a teljes termékkínálatunkon
keresztül – melyben megtalálható a fapadlók készítéséhez, felújításához,
kezeléséhez és ápolásához szükséges összes termék – megmutatjuk az
utat. Az egész nagyon egyszerű, csak azt kell tudnia hova szeretne eljutni!

EXTRÉM ÚT
Fontos a természetes megjelenés?

TERMÉSZETES ÚT
Nincs ideje a kísérletezésre?

KLASSZIKUS ÚT
Valódi kihívással áll szembe?

SPORTOS ÚT
Különlegesek az elvárások?

EGZOTIKUS ÚT

GAZDASÁGOS
GYORS
EXTRÉM

Nehéz tereppel szembesül?

TERMÉSZETES

GYORS ÚT

KLASSZIKUS

Nincs vesztegetni való ideje?

SPORTOS

GAZDASÁGOS ÚT

EGZOTIKUS

Könnyűek a terepviszonyok?

Könnyűek
a terepviszonyok?

Végleges felületkezelés PALL-X 94
Alapozó PALL-X 320
Hézagkitöltő PALL-X KITT
Fa padlóburkolat
Ragasztó UZIN MK 92 S
Cement esztrich vagy ahhoz hasonló aljzat

Hosszú távú és gazdaságos megoldást szeretne a fa padlóburkolatra?
Ebben az esetben a GAZDASÁGOS ÚT a megfelelő megoldás Önnek. Alacsony
anyagfelhasználás és optimális ár mellett magas minőség jellemzi ezt az utat.
Minden tökéletes összhangban van egymással és az Ön kényelmét szolgálja.

RAGASZTÓ

ALAPOZÓ

FELÜLETKEZELÉS

UZIN MK 92 S

PALL-X 320

PALL-X 94

A rendszer előnyei és hátrányai
+
+
+
+

kedvező ár
könnyű és biztonságos felhasználás
alacsony anyagszükséglet
teljesen vízbázisú

– alkalmazása csak szakembereknek javasolt
(kétkomponensű PU parkettaragasztó)
– használata nem lehetséges erősen igénybe
vett felületeken

Ez megoldható akár újracsiszolás nélkül is! A meglévő fapadlók
felújításával időt és pénzt takaríthat meg, de aki már próbálta,
az tudja, milyen korlátai és kockázatai vannak ennek. A PALL-X 350
kétkomponensű tapadóhíd / alapozó alkalmazása meglévő lakkozott vagy olajozott felületen egyaránt biztonságos megoldást
kínál ilyen esetekben.

GAZDASÁGOS

A LEGEGYENESEBB ÚT
PALLMANN ECO RENDSZER

Nincs vesztegetni
való ideje?

Végleges felületkezelés PALL-X 96
Alapozó PALL-X 325
Hézagkitöltő PALL-X KITT
Fa padlóburkolat
Ragasztó UZIN MK 92 S
Cement esztrich vagy ahhoz hasonló aljzat

A gyorsaság sokszor döntő tényező. Mindenki tisztában van azzal, hogy
leghamarabb az „autópályán” érhetjük el úti célunkat, a GYORS ÚT éppen
ezt a lehetőséget nyújtja. Egy fapadló burkolat gyors elkészítése nem jelent
problémát, köszönhetően a ragasztó, hézagkitöltő, alapozó és lakk rövid
száradásának. Biztos alapokra számíthat, ahol nem érik meglepetések!
Ez az út valóban azt az elvárt sebességet eredményezi, amit ígér.

RAGASZTÓ

ALAPOZÓ

FELÜLETKEZELÉS

UZIN MK 92 S

PALL-X 325

PALL-X 96

A rendszer előnyei és hátrányai
+ gyorsabb kivitelezés (a kész rendszer használatba
vételi ideje normál)
+ legmegbízhatóbb ragasztás
+ különösen alkalmas minden méretű tömör fa padlóburkolthoz
+ könnyű felhordás
+ széles körben alkalmazható tartóssága miatt
+ Európa legkedveltebb egykomponensű lakkrendszere

Gyorsan célba érne, de nem szereti a meglepetéseket?
Az UZIN PE 414 Turbo egykomponensű gyors alapozóval
egyszerűsítheti a helyzetet, mielőtt a fapadló burkolatot
fekteti gyanta bázisú (PU, MSP, STP) ragasztóval.
Megkeményíti az aljzatot, illetve két rétegben alkalmazva
kiválóan alkalmas nedvességzárásra is 4 CM % maradó
nedvességtartalomig.

– magasabb árfekvésű, mint
a gazdaságos rendszer
– szagtalan, de nem teljesen
oldószermentes

GYORS

A LEGGYORSABB ÚT
PALLMANN TURBO RENDSZER

Nehéz tereppel
szembesül?

Végleges felületkezelés PALL-X 98 A/B
Alapozó PALL-X 325
Hézagkitöltő PALL-X KITT
Fa padlóburkolat
Ragasztó UZIN MK 92 S
Cement esztrich vagy ahhoz hasonló aljzat

NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEKRE
PALLMANN EXTRÉM RENDSZER

EXTRÉM

Amennyiben útja során a legnagyobb kihívásoknak kell megfelelnie, és alkalmazkodnia
kell a nehéz terepviszonyokhoz, használja az EXTRÉM UTAT. A felület kétkomponensű
rendszerrel történő végső kezelése a legkeményebb mechanikai és fizikai hatásokkal
szemben is ellenállóságot biztosít. Ez sokkal több, mint egy út mellyel célba ér, ez a
valódi megoldás!

RAGASZTÓ

ALAPOZÓ

FELÜLETKEZELÉS

UZIN MK 92 S

PALL-X 325

PALL-X 98 A/B

A rendszer előnyei és hátrányai
+ a legmagasabb tartósság a kétkomponensű
rendszernek köszönhetően
+ nagy ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
+ a fapadlók legtartósabb felületkezelése
+ alkalmas tornatermekhez az EN 14904
szabvány szerint

Extrém körülmények között különleges intézkedésekre
van szükség. Az aljzaton keletkező repedések és
hézagok eltüntetésére praktikus megoldás szükséges.
A kétkomponensű, alacsony viszkozitású UZIN KR 416
akril gyanta jelenti a megoldást esztrich és beton
felületeknél. Az Uzin KR 416 alkalmas repedések és
hézagok gyors javítására, így a munkát nem kell
megszakítania. Ezáltal szilárd alapot tud létrehozni
a faburkolat alatt.

– bonyolultabb a felhordása (kétkomponensű)
– szagtalan, de nem teljesen oldószermentes
– magasabb árfekvésű, mint az
egykomponensű rendszer

Fontos a természetes
megjelenés?

Végleges felületkezelés MAGIC OIL 2K
Hézagkitöltő PALL-X KITT
Fa padlóburkolat
Ragasztó UZIN MK 92 S
Cement esztrich vagy ahhoz hasonló aljzat

AZ IGAZI „ZÖLD” ÚT
PALLMANN TERMÉSZETES RENDSZER

RAGASZTÓ

VÉGLEGES FELÜLETKEZELÉS

UZIN MK 92 S

MAGIC OIL 2K

TERMÉSZETES

Nem szabad elfelejteni, hogy a fa a természet egyik legérzékibb „terméke”. Az oldószermentes, olaj-viasz kombinációjú MAGIC OIL 2K nemcsak megőrzi a fa szerkezetének
természetes kinézetét, de légáteresztő is, ezáltal hozzájárul a kellemes belső klíma
megteremtéséhez. A „TERMÉSZETES ÚTON” Ön megrendelőivel együtt a lehető
legtermészetesebben ér célba. Megrendelői értékelni fogják ezt a megoldást!

A rendszer előnyei és hátrányai
+
+
+
+
+

magas minőség, természetes megjelenés
könnyű kezelhetőség, felhasználóbarát
rendkívül tartós és ellenálló felület
oldószermentes
foltszerűen javítható

– a használattól függően időnként
újraolajozása szükséges

A természet szépségét a természetes színek
még gyönyörűbbé teszik. A MAGIC OIL 2K COLOR
termékkel a természetes fafelületeknek izgalmas
színeket adhat. A PALLMANN varázslatos olaja
5 intenzív, a természetet idéző színe közül
választhat, melyek mindegyike alkalmas régi fa
felületek renoválására is. Játsszon a színekkel!
Fehér

Fekete

Szürke

Sötét barna

Vöröses barna

Nincs ideje
a kísérletezésre?

Végleges felületkezelés PALLMANN SH 81
Alapozó UNIBASE
Hézagkitöltő UNI-KITT
Fa padlóburkolat
Ragasztó UZIN MK 92 S
Cement esztrich vagy ahhoz hasonló aljzat

A JÓL BEVÁLT ÚT
PALLMANN KLASSZIKUS RENDSZER
A kitaposott utakat, amiket nap, mint nap használunk, mindenki jól ismeri. Itt, tudjuk mi vár
ránk: KLASSZIKUS ÚT. Ezen az úton nincs szükség kísérletekre, nincsenek meglepetések,
mert a kiváló ár-érték arányt biztosító, bevált alkalmazásokra bízhatjuk magunkat. Miért ne?

RAGASZTÓ

ALAPOZÓ

VÉGLEGES FELÜLETKEZELÉS

UZIN MK 92 S

UNIBASE

PALLMANN SH 81

A rendszer előnyei és hátrányai
– oldószert tartalmaz
– egészségre ártalmas

KLASSZIKUS

+ kedvező ár
+ könnyű és biztonságos alkalmazás

Minden padló igényli a karbantartást. A PALLMANN
FINISH CARE ápolószer univerzális megoldást jelent
a fa padlóburkolatok, linóleum és PVC felületek
ápolására. A PALLMANN FINISH CARE használatával
az ápolás könnyű gyakorlattá válik. A foltoknak
ellenálló bevonat alkalmas a fa padlóburkolatok
élettartamának meghosszabbítására.

Valódi kihívással
áll szemben?

Végleges felületkezelés PALL-X SPORT
Alapozó PALL-X 325
Hézagkitöltő PALL-X KITT
Fa padlóburkolat
Ragasztó UZIN MK 200
Cement esztrich vagy ahhoz hasonló aljzat

A DINAMIZMUS ÚTJÁN
PALLMANN SPORT RENDSZER
Igazi kihívásokról beszélünk! Tudjuk, hogy a sportpadlók a legnagyobb felületi
igénybevételnek vannak kitéve. Megfelelő rendszer választásával azonban nem kell
aggódnunk, mesterien oldhatók meg ezek a feladatok. A PALLMANN teljes, megbízható,
jól bevált technológiája áll Ön mögött. A SPORTOS ÚTON járva rekordidő alatt éri el
célját, szélsőséges viszonyok között is. Sportosan veheti ezeket az akadályokat!

RAGASZTÓ

ALAPOZÓ

VÉGLEGES FELÜLETKEZELÉS

UZIN MK 200

PALL-X 325

PALL-X SPORT

A rendszer előnyei és hátrányai
– szagtalan, de nem
teljesen oldószermentes

SPORTOS

+ tökéletes alkalmazhatóság sport célokra használt felületeken
+ univerzális, használható sport és többfunkciójú csarnokoknál
az EN 14904 szabványnak megfelelően
+ ellenálló vegyi hatásoknak (pl. izzadtság)
+ összehangolt vízbázisú csík felfestési rendszer is elérhető hozzá

Használja ki a sportos útvonal biztosította
lehetőségeket egészen a célvonalig!
A PALLMANN SPORT COLOR vízbázisú
rendszer alkalmas sportpályák felfestéseinek elkészítéséhez. A színes pályafestékeket egy vagy két rétegben lehet
felhordani a legfelső, fedő lakkréteg alá.
A PALLMANN SPORT COLOR rendszer
többféle színben elérhető. (lásd táblázat)

PALLMANN SPORT COLOR
Standard színek

RAL 1021
RAL 3000
RAL 9016
RAL 5010
RAL 6018
RAL 9017

repce sárga
tűzpiros
fehér
enciánkék
sárgászöld
fekete

Speciális színek (egyedi megrendelés)

RAL 1018
RAL 2004
RAL 2010
RAL 5012
RAL 6002
RAL 6025

cink sárga
tiszta narancs
élénk narancs
világoskék
lomb zöld
páfrány zöld

Különlegesek
az elvárások?

Végleges felületkezelés PALL-X 96
Alapozó PALL-X 333
Hézagkitöltő PALL-X KITT
Fa padlóburkolat
Ragasztó UZIN MK 92 S
Cement esztrich vagy ahhoz hasonló aljzat

ÉRZÉKI CSÁBÍTÁS
PALLMANN EGZOTIKUS ÚT
Az egzotikus fák sok szempontból különlegesek. Minden érzékünkre hatnak, és kivételes
bánásmódot igényelnek. Az EGZOTIKUS UTAT választva az egzotikus fák gyönyörű
színeit és szerkezetét emelheti ki, bizonyítva ezzel érzékét a valódi szépséghez!

RAGASZTÓ

ALAPOZÓ

VÉGLEGES FELÜLETKEZELÉS

UZIN MK 92 S

PALL-X 333

PALL-X 96

A rendszer előnyei és hátrányai
biztonságos alkalmazás
teljes mértékben vízbázisú (oldószermentes)
Európa legkedveltebb egykomponensű lakkrendszere
nagy ellenálló képességének köszönhetően
univerzálisan alkalmazható

A kemény padlófelületek (fa, rugalmas padlók, kő)
csúszásmentesítésére a PALLMANN FINISH CARE
STOP ápolószer bevonat az optimális megoldás.
Ez a termék teljes mértékben megfelel a DIN 18032
szabvány szerint előírt csúszásmentes felületek
követelményeiknek.

– alkalmazása csak szakemberek
számára javasolt

EGZOTIKUS

+
+
+
+

PALLMANN COBRA
A legkorszerűbb szalagos parkettacsiszoló gépet erős és hatékony
motorjának nagy teljesítménye és különlegesen nagy csiszolási
szélessége teszi egyedivé. Praktikusságát beépített világítás,
feszültségmérő, egyszerű és gyors szalagcsere-mechanizmus,
a könnyű szállíthatóság érdekében könnyen leszerelhető
fogantyú, kivehető motor és porszívó gégecső biztosítja.
Műszaki adatok:
Teljesítmény:
Hengerszélesség:
Fordulatszám:
Összsúly:
Csiszolószalag méret:

230 V, 2.5 kW
200 mm
2100 f / p
88 kg
200 x 750 mm

PALLMANN GECKO FLEX
Praktikus, erős és könnyű szélcsiszoló-gép fafelületek csiszolásához. Alkalmas vastag lakkrétegek
eltávolítására. Fordulatszáma szabályozható, porszívóhoz csatlakoztatva teljesen pormentes
csiszolást végez.
Műszaki adatok:
Teljesítmény:
Munkaszélesség:
Adapter külső porszívó
csatlakoztatáshoz:
Fordulatszám:
Súly:

230 V, 1.5 kW
180 mm
35 / 38 mm
1400 – 4200 f / p fokozatmentesen állítható
4,5 kg

PALLMANN GECKO STAR
Kiváló minőségű szélcsiszoló gép, innovatív kiegészítőkkel felszerelve, mint az állítható kerekek,
beépített világítás, cserélhető csiszoló feltét, kézre álló bekapcsoló gomb. A berendezés kétféle
hosszúságú (370 / 385 mm) és kétféle átmérőjű (150 / 178 mm) csiszoló feltéttel rendelhető.
Műszaki adatok:
Teljesítmény:
230 V, 1.8 kW
Csiszolótárcsa átmérő: 150 / 178 mm
Csiszolófeltét hossz:
Ø 150 mm, 370 / 130 mm
Ø 178 mm, 385 / 175 mm
Adapter külső porszívó
csatlakoztatáshoz:
35 / 38 mm
Fordulatszám:
Ø 150 mm – 4.800 f / p
Ø 178 mm – 4.200 f / p
Súly:
11 kg
Kerékmagasság
beállítási tartomány:
+/– 12 mm

GYÖKEREKTŐL A KORONÁIG
A kép megfelelő szimbóluma a PALLMANN teljes termékkínálatának
az új fapadlók készítéséhez, meglévő faburkolatok renoválásához
és ápolásához. 110 éves múltra tekintünk vissza a fa padlóburkolatok felületkezelését illetően. Kínálatunk tartalmazza a teljes termékválasztékot, melyre fa padlóburkolatok készítése során szüksége
lehet – gépek, szerszámok, felületkezelő anyagok, termékek ápoláshoz, tisztításhoz, fapadló burkolat fektetéshez, aljzat előkészítéshez.

MEGBÍZHATÓ ALAPOK
A PALLMANN kimagasló tapasztalata a fa felületek
kezelése, és az UZIN szakértelme az aljzatelőkészítés és faburkolatok fektetése terén a
kezdetektől fogva nyerő kombinációt alkot.
Ez tette logikussá, hogy az összegyűjtött tudást
egy, a fapadló burkolás számára egyedülálló
koncepcióvá egyesítsük. Ezt jelenti a „GOOD
FOR WOOD” szlogen. A teljes mértékben megbízható megoldások rendszere az Ön szolgálatában.

A fa padlóburkolatok fektetéséhez szükséges teljes termékválasztékunk magába foglalja a gépeket, a megfelelő aljzat
készítéséhez szükséges termékeket, ragasztókat, tömítő
anyagokat, tisztító és ápolószereket.

Uzin Utz Magyarország Kft.
Újhegyi út 14.
H-1108 Budapest
Telephone +36 1 431 9422
Telefax
+36 1 431 9123
E-mail
info-hungary@uzin-utz.com
Internet
www.ufloor-systems.hu
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