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PRODUCTINFORMATIE 
 
Vul- en uitvlakmassa. 

UZIN NC 182 

Stevige, snel hydraulisch afbindende uitvlakmassa. 
 

Omschrijving en toepassing: 

Stevige, snel hydraulisch afbindende en zeer fijn ver-

werkbare cementgebonden uitvlakmassa als onder-

grond voor het installeren van vloerbedekking. 

UZIN NC 182 is een zeer snelle uitvlakmassa en is 

bijzonder geschikt ter verkrijging van een gladde on-

dergrond voor vloerwerkzaamheden, met name in de  

snelrenovatie.  

 

Geschikt op bijv.: 

 Cementdekvloeren. 

 Houtgraniet. 

 Gietasfalt. 

 Beton. 

 Hout. 
 

UZIN NC 182 Vul- en uitvlakmassa is uitermate ge-

schikt voor het vullen en uitvlakken in zeer uiteenlo-

pende laagdikten, bijv.: 

 Van bestaande watervaste lijmresten in minimale 
laagdikte. 

 Het aanbrengen van dikke lagen (boven 10 mm ge-
vuld met kwartszand grof). 

 
Wanneer UZIN NC 182 als standvaste mortel wordt 
aangemaakt (minder water), is het ook geschikt voor: 

 Het vlakken van hellende ondergronden . 

 Het op afschot maken van vloeren. 

 Het uitvlakken en bijwerken van trappen. 
 

Verbruik-tabel: 

Laagdikte Verbruik ca. Zak 25 kg voor 

1 mm 1,5 kg/m² Ca. 17 m² 

3 mm 4,5 kg/m² Ca. 5 m² 

6 mm 9,0 kg/m² Ca. 3 m² 

9 mm 13,5 kg/m² Ca. 2 m² 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Eigenschappen /productvoordelen: 

 Zeer snel hard en droog. 

 Instelbare consistentie. 

 Niet zelfvloeiend doch zalfachtige verwerking. 

 Voor zeer dunne en dikke lagen. 

 Chromaatarm. 

 EMICODE EC 1 R PLUS/zeer emissiearm. 

 RAL UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm. 

 

Technische gegevens: 

Beloopbaar:** Na ca. 25 min. 

Over-egaliseer-
baar:** 

„Nat in nat” na ca. 30 minuten. 

Legklaar** Na ca. 2 uur. Voor dikkere lagen geldt 
een extra droogtijd van 2 – 3 uur per 3 
mm extra dikte. 

Consistentie:  Na aanmaken in juiste mengverhouding, 
een pasteuze mortel. 

Houdbaarheid: In gesloten verpakking  6 maanden 
houdbaar.  

Kleur: Grijs. 

Verwerkingstijd:** Ca. 10 minuten. 

Vloerverwarming: Geschikt, indien aangelegd volgens 
voorschriften. 

Vorstbestendig: Ja, in goed gesloten verpakking. 

Zwenkwielbelas-
ting: 

Geschikt, zwenkwielen volgens EN 
12529. 

 

UZIN ÖKOLINE 



UZIN NC 182 

 

 *  Zie betreffende documentatie. ** Bij 20°C en 65% R.V. en bij een laagdikte van 3 mm 
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Ondergrond: 

De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend 

droog, schoon en vrij van scheuren en stoffen zijn die 

afbreuk kunnen doen aan de hechting. 

Kies voor elke ondergrond de juiste voorstrijk, bijv.: 

Cementdekvloer, beton, (met 

watervaste lijmresten) 

UZIN PE 360 PLUS* 

UZIN PE 375* 

(Nog) Te vochtige cementge-

bonden ondergronden 

UZIN PE 400* 

UZIN PE 460* 

Hout, spaanplaat UZIN PE 400* 

Magnesiet, terrazzo, granito, 

keramische vloeren, zeer 

dichte betonvloeren, kunststof 

vloeren 

UZIN PE 280* 

Gietasfalt UZIN PE 360 PLUS* 

UZIN PE 280* 

Pas egaliseren als de voorstrijk volledig is opgedroogd 

 

Verwerking: 

Mengverhouding: 

 6,5 – 8 liter schoon koud water per 25 kg poeder 

UZIN NC 182, afhankelijk van de gewenste mortel-

consistentie 

De aangegeven hoeveelheid water in een UZIN 
Mengkuip gieten. Elektrisch mengen m.b.v. een  
UZIN Korfmenger. Het poeder hier geleidelijk aan toe-
voegen tot een homogene, klontervrije massa is ont-
staan. 
Geen grotere hoeveelheden specie mengen dan die 
binnen 10 minuten kunnen worden verwerkt. De ge-
mengde massa op de ondergrond aanbrengen en met 
de vlakspaan afwerken. Zo mogelijk in één keer de 
gewenste laagdikte aanbrengen. Bij laagdikten van 
meer dan 10 mm kan UZIN NC 182 aangevuld wor-
den met 50%  kwartszand met een korrel 0,3-0,8 mm 
(10 – 15 kg zand per zak van 25 kg UZIN NC 182). 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Belangrijk: 

 Verwerkingscondities: Minimale ondergrondtempera-
tuur: 5°C.Minimale temperatuur in werkruimte: 15°C.Op-
timale verwerkingstemperatuur: 15°C – 25°C.Maximale 
relatieve vochtigheid (R.V.): 75%. 

 Lagere temperaturen en/of hogere R.V. vertragen de 
droging en doorharding.  

 Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd. 
Daarom in de zomer zo mogelijk koud water gebruiken. 

 Reeds stijvende mortel niet meer verdunnen met water. 

 Bij toepassen van laagdiktes van meer dan 10 mm, aan 
de gemengde mortel tot 50% kwartszand met korrel 1 – 
2,5 mm toevoegen (10 – 15 kg zand per 25 kg UZIN NC 
182). 

 Verse uitvlaklagen beschermen tegen tocht en direct 
zonlicht. 

 Op anhydrietgebonden ondergronden UZIN NC 118*  
toepassen.  

 Op cementgebonden ondergronden is UZIN NC 877* 
ook mogelijk. 

 Direct na gebruik het gereedschap reinigen met water. 

 Cementgebonden producten verouderen en worden 
langzamer m.b.t. droging en doorharding. Unipro advi-
seert om „first in, first out” logistiek te hanteren. 

 Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op 
een koele, droge en goed geventileerde plaats. 

 Wanneer men egalisatie te lang laat openliggen, is de 
kans op scheurvorming groot. 

 

Werk- en milieubescherming: 

Bevat cement, chromaatarm volgens EU-VO 1907/2006 (REACH). 
Voor kinderen ontoegankelijk bewaren! In nitriel gedrenkte katoe-
nen handschoenen dragen. Bij het aanmaken stofmasker dragen. 
Tijdens en na de verwerking /droogtijd voor goede beluchting zor-
gen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product 
vermijden. Bij contact met de ogen of de huid meteen grondig af-
spoelen met water. Niet in de riolering, open water of de bodem 
terecht laten komen. Reiniging van de gereedschappen meteen na 
gebruik met water en zeep. 
EMICODE EC 1 R PLUS  - zeer emissiearm. Vertoont naar de hui-

dige kennis van zaken geen relevante emissies van formaldehyde, 

schadelijke stoffen of andere vluchtige organische stoffen (VOC). 

Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch zonder ri-

sico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit van de 

ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn legvoorwaar-

den conform de normen en goed doorgedroogde ondergronden, 

primers en egalisatiepasta's.  

 

Informatie bij allergie +31 (0) 53 5737351. 

 

Verwijdering: 
Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebrui-
ken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. 
Restvrij leeggemaakte papieren zakken kunnen gerecycleerd wor-
den. Productresten verzamelen, mengen met water, laten uithar-
den en als bouwafval aanbieden. 

http://www.unipro.nl/

