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PRODUCTINFORMATIE 
 
Antislip. 

UZIN U 1000  

Dispersie-antislip voor tapijttegels. 

 
 
Omschrijving en toepassing: 

UZIN U 1000 antislip is een kant en klare zeer emissie-

arme oplosmiddelvrije dispersievloeistof.  

UZIN Ökoline: systeem van beproefde, op elkaar afge-

stemde vloerenlegproducten met een optimale samenstel-

ling zodat de „indoor air quality” niet negatief wordt beïn-

vloed. UZIN U 1000 is eenvoudig verwerkbaar met een 

schuimroller en is snel droog. 

De opgedroogde film is zelfklevend en wel zodanig dat de-

ze laag een blijvend antislip-effect oplevert. Ook als de ta-

pijttegel meerdere keren wordt opgenomen en ingelegd 

blijft het antislip-effect. Hierdoor is UZIN U 1000 uitermate 

geschikt voor tapijttegels die weer opneembaar moeten 

worden gelegd. 

Door de hoge weekmakerbestendigheid is UZIN U 1000 

ook toepasbaar voor nagenoeg alle tapijttegels met PVC-

rug. Voor binnen toepassing. 

 

De mate van het antislip-effect is afgestemd op bijv. de 

volgende rugsoorten: 

 Bitumen compound met pp-viltvliesrug. 

 PVC-rug en PVC-schuimrug( bij geëgaliseerde onder-

grond) 

 Polyurethaan schuimrug. 

 Polyester en polypropyleen viltvliesrug 

 Anti-statische tapijttegels. 

 

Onder toevoeging van UZIN PE 262 L stroomgeleidende 

toeslag* kan een stroomgeleidende antisliplaag worden 

verkregen. Met name geschikt voor stroomgeleidende sys-

temen in kantoren, bijv. op verhoogde vloersystemen. Voor 

enkele tapijttegelsoorten wordt de UZIN U 2100 antislip 

extra* geadviseerd. Dit geldt ook voor andere stabiele ta-

pijttegels bij antislipplaatsing op bepaalde verhoogde vloe-

relementen die niet volkomen vlak liggen. In dergelijke ge-

vallen kunt u het beste onze advieslijn raadplegen. Bij een 

te hoog verbruik (door toepassing van bijvoorbeeld een 

vachtroller) of bij het te vroeg inleggen van de tapijttegels 

in de nog niet volledig opgedroogde lijmfilm zal er een 

permanente verlijming ontstaan. Dit zal problemen geven 

bij renovatie. 

  

 

Eigenschappen/productvoordelen: 

Bestanddelen: Polymeerdispersie, conserverings-
middelen, additieven en water. 

 Verantwoord product m.b.t. de „indoor air quality”. 

 Universeel voor tapijttegels. 

 Snel droog en blijvend antislip. 

 Oplosmiddelvrij. 

 Zeer laag verbruik 

 EMICODE EC 1 PLUS/zeer emissiearm. 
 

 

Technische gegevens: 

Belastbaar:** Direct na het leggen van de tapijttegels. 

Dichtheid:** Soortelijk gewicht: 1,04 kg/ltr. 

Gereedschap: Fijne schuimroller, kwast en airlessspuit. 

Houdbaarheid:** Bij goede opslag minimaal 12 maanden 
houdbaar. 

Kleur: Lichtblauw. 

Uiterlijk: Na droging: transparant. 

Vaste stofgehalte: Ca. 55%. 

Verbruik: Ca. 50 – 100 g/m2 (afh. van de aard van 
de ondergrond). 

Verpakking: Jerrycan: 10 kg. 

Viscositeit:** Ca. 200 – 500 mPa•s. 

Vloerverwarming: Geschikt, indien aangelegd volgens 
voorschriften. 

Wachttijd:** Ca. 30- 60 minuten (afh. van de onder-
grond, temp. en RLV). 

Zwenkwielbelas-
ting: 

Geschikt, zwenkwielen volgens EN 
12529 (mits de tapijttegel deze eigen-
schap bezit). 
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 *Zie betreffende documentatie. 
**Bij 20°C. en R.V. 65%. 
 
Unipro bv werkt met een kwaliteitssysteem conform NEN-EN ISO-9001/14001. Zij is hiervoor gecertificeerd door TÜV Nederland QA. Dit houdt in dat geleverd wordt volgens 
de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Unipro bv geleverde producten en diensten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in 
deze technische specificaties. Omdat Unipro bv niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van 
haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen 
van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Geprinte informatie kan verouderd zijn. Wij adviseren u altijd om de meest 
recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen. Die kunt u vinden op www.uzin.nl  © Unipro bv 2017. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of dupliceren van 
deze uitgave in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unipro bv. 

                                                                                                                                                                                                                                                         07-02-17| rev.: 9 

Ondergrond: 

De ondergrond moet beslist schoon, vlak, blijvend droog 

en draagvast zijn. De ondergrond zonodig voorstrijken en 

egaliseren. Voor de meeste zekerheid m.b.t. de „indoor air 

quality” wordt het toepassen van producten uit het UZIN 

Ökoline assortiment waar mogelijk aanbevolen. 

De gebruikelijke ondergronden zoals cementdekvloeren, 

anhydriet, gietasfalt, beton en tegelvloeren kunnen worden 

voorgestreken met UZIN PE 360 PLUS* en worden geëga-

liseerd met een geschikte UZIN-egalisatie. Oude lijm- en 

egalisatieresten geheel verwijderen of schuren, stofzuigen 

en voorstrijken met UZIN PE 375 *. Vervolgens egaliseren 

met een geschikte UZIN-egalisatie*. Zie ook het informa-

tieblad „voorbereiden ondergrond”. Sterk zuigende onder-

gronden voorstrijken UZIN PE 360 PLUS*. 

UZIN U 1000 is tevens geschikt voor houten ondergron-

den. Indien UZIN U 1000 hiervan verwijderd moet kunnen 

worden, dient de houten vloer afgewerkt te zijn met een 

dichte verf- of laklaag, die bestand is tegen het inweken en 

schrobben met UZIN Cleaner* en het naspoelen met wa-

ter. 

 

Let op: UZIN U 1000 hecht goed op de ondergrond. In-

dien UZIN U 1000 wordt aangebracht op een bestaande 

ondergrond die later weer in de oude staat moet kunnen 

worden teruggebracht, dient eerst een test te worden ge-

daan met UZIN Cleaner reinigingsmiddel*. Vervolgens 

voorzichtig proberen de UZIN U 1000 film te verwijderen 

zonder dat de bedekking aangetast wordt. 

 

Verwerking UZIN U 1000 antislip: 

UZIN U 1000 in een rechthoekige verdeelemmer gieten. 

De fijne schuimroller indopen en overtollige UZIN U 1000 

afrollen langs de ribbels in de verdeelemmer. Een gelijk-

matige en dekkende film op de ondergrond aanbrengen. 

Als de ondergrond uit verhoogde vloerelementen bestaat, 

moet voorkomen worden dat de naden tussen de elemen-

ten vollopen met UZIN U 1000. 

De wachttijd in acht nemen alvorens de tapijttegels in te 

leggen. Met de vinger controleren of de ansliplaag droog 

is. Bij stevige aanraking met de vinger mag er geen over-

dracht plaatsvinden van de antislip op de vinger. Als de 

tapijttegels te vroeg worden ingelegd, ontstaat een dusda-

nige hechting, dat de tegels niet meer opneembaar zijn. 

Indien een stroomgeleidend systeem gewenst wordt, moet 

20 % UZIN PE 262 L * worden bijgemengd. Vervolgens 

voor het aanbrengen eerst goed doorroeren. Verwerken 

als UZIN U 1000.  

Door de toevoeging wordt de viscositeit van het mengsel 

hoger, dus dikker. Besteedt daarom zorg aan een goede 

verdeling. Een zo dun mogelijk, maar goed dekkende laag 

aanbrengen. 

 
 

Belangrijk: 

 Verwerkingscondities:  

Minimale ondergrondtemperatuur: 15°C. 

Optimale verwerkingstemperatuur: 18°C – 25°C. 

Minimale temperatuur van de ruimte: 15°C. 

Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%. 

 UZIN U 1000 antislip niet verdunnen. 

 Geschikt voor tapijtreiniging volgend de injectie-

extractiemethode. 

 Gereedschap direct na gebruik reinigen met lauw water. 

 Vlekken voorzichtig proberen te verwijderen met UZIN 

Cleaner reinigingsmiddel*. 

 Bestaande linoleum- en PVC-vloerbedekking reinigen 

met UZIN Cleaner reinigingsmiddel*. 

 Uitsluitend opslaan in de oorspronkelijke verpakking op 

een koele, droge plaats. 

 
  
Werk- en milieubescherming:  
Oplosmiddelvrij. Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik 
van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruim-
te principieel aan te bevelen.  
EMICODE EC 1 PLUS – zeer emissiearm. Vertoont naar de hui-
dige kennis van zaken geen relevante emissies van formaldehy-
de, schadelijke stoffen of andere vluchtige organische stoffen 
(VOC). Na uitharding geurneutraal en ecologisch en fysiologisch 
zonder risico. Basisvoorwaarden voor de best mogelijke kwaliteit 
van de ruimtelucht na vloerbedekkingswerkzaamheden zijn leg-
voorwaarden conform de normen en goed doorgedroogde onder-
gronden, primers en egalisatiepasta’s.  

 
Verwijdering:  
Productrestanten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebrui-

ken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. 

Restvrij leeggemaakte verpakkingen kunnen gerecycleerd wor-

den. Verpakkingen met vloeibare restinhoud en verzamelde, 

vloeibare productresten zijn klein chemisch afval. Verpakkingen 

met uitgeharde restanten zijn bouwafval.  

 

Op dit product is het veiligheidsblad UZIN U 1000 antislip van toe-

passing. 
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