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UNIWERSALNY ŚRODEK DO MOCOWANIA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH 

OPIS PRODUKTU 
 
Wysokiej jakości, nakładany wałkiem, stabilizator /płyn antypoślizgowy/ o stabilnej lepkości po wyschnięciu. Przeznaczony do mocowania 
na całej powierzchni wykładzin tekstylnych ze spodem piankowym lub z runo włókiennego na zgodnych z normami podłożach. Montaż 
można przeprowadzać na równych, oczyszczonych podłogach użytkowych, takich jak wykładziny PCV i CV, linoleum, płyty panelowe oraz 
stabilnie przyklejonym parkiecie. Stabilizator można stosować na ogrzewaniu podłogowym. Zamontowane wykładziny tekstylne można 
czyścić szamponem wg zaleceń RAL 991 A2. Nadaje się wyjątkowo do lokali mieszkalnych. 
Do stosowania wewnątrz budynków  
 

Certyfikowany wg EMICODE EC1 Plus 

   

 

WŁAŚCIWOŚCI 
  
Uniwersalny stabilizator o długim czasie stosowania. 

 
Zamontowane wykładziny oraz użyty stabilizator są możliwe do 
zdemontowania po zakończeniu eksploatacji. 

DANE TECHNICZNE 
 

Baza surowcowa  dyspersja żywicy syntetycznej 

Kolor  biały 

Masa właściwa  ok. 1,02 g/cm³ 

Konsystencja  średnio lepka 

Czyszczenie  czystą wodą 

Warunki stosowania  min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18 °C temperatura materiału i pomieszczenia,  

35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana <65% 

Zużycie  ok. 100 - 130 g/m² uzależnione od podłoża 

Sposób nakładania  wałek piankowy, szpachla zębata o drobnym uzębieniu np. A1 (TKB) 

Czas stosowania  ok. 40 minut 

Czas wiązania  ok. 24 godziny 

Data ważności  ok. 15 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 

Magazynowanie  w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp.5-30 °C 

Odporność na przemrożena  nie odporny 
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Oznaczenie wg GHS(BHP)  nie dotyczy 

Srodowisko/BHP  GISCODE:  

EMICODE:  

DGNB: 

LEED: 

 

D1 

EC 1 Plus 

VOC 0 %, poziom jakości/quality level: 4 

VOC 0 g/l 

 

  EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr 
WE 247-500-7]i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu[nr WE 220-239-6] (3:1).  

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

PODŁOŻE 
 
Podłoże musi być stabilne, odporne na nacisk i pękanie, suche, bez pęknięć i rys, nie zatłuszczone, nie zakurzone. Warstwy osłabiające 
przyczepność kleju do podłoża należy mechanicznie usunąć. 
W przypadku stwierdzenia wad podłożą należy je zgłosić w formie pisemnej. 
Peknięcia, rysy, ubytki w podłożu należy wypełnić odpowiednimi masami naprawczymi Forbo Eurocol. 
Do szpachlowania/ gruntowania powierzchni należy użyć odpowiednich mas Forbo Eurocol. Stosowane materialy montażowe muszą 
być dostosowane do podłoża i celu montażu. Istniejące wykladziny podlogowe muszą być stabilnieprzymocowane do podłoża. Parkiet 
musi być przymocowany do podłoża bez wad i polakierowany lakierem wodoodpornym. 
Wszystkie środki pielgnacyjno-czyszczące, mogące zmniejszać przyczepność kleju antypoślizgowego 546 na podłożu (podłoga, 
parkiet, isyniejące wykladziny) muszą być skutecznie usunięte. 
Na podłogach podnoszonych unikać wypływania kleju poprzez fugi  
W celu skuteczniejszego usunięcia płyn antyposliźgowego /stabilizatora/ przy zmianie wykładziny zalecamy użycie środków Forbo 
Eurocol w celu usunięcia pozostalóści stabilizatora oraz nastepnie poddanie pielegnacji przed nałożeniem płynu 546. 
Przy stosowaniu na starych wykładzinach podłogowych, zawierających plastyfikatory, należy zastosować masę Forbo Eurocol 900 
Eurpolan DSP jako bariera migracyjna. Stabilizator 546 należy nakladać na zupełnie suchą masę 900 DSP. 
Na chlonnych podłożąch należy zastosowac odpowiednie dyspersyjne środki gruntujące Forbo Eurocol w celu ograniczenia chłonności 
podłoży. Na chłonnych podłożach bezśladowe usunięcie stabiliztora po zdemontowaniu wykładziny jest niemożliwe. 

SPOSÓB UŻYCIA 
 
Przed użyciem dokładnie zamieszać. 
 

Stabilizator 546 nanieść przy pomocy wałka z microfazy równomiernie na podłoże i odparować. Czas odparowania jest uzależniony od 
rodzaju montowanej wykładziny, chłonności podloża i warunków klimatycznych panujących w pomieszczeniu. Nałożony stabilizator 
o białej barwie po uzyskaniu transparętności /bezbarwny/ nadaje się do montażu wykładziny. Stabilizator powinien być suchy ale lepki. 
Układać wykładzinę unikając powstawania pęcherzy powietrza dokładnie dociskając walcem lub packą. 
W przypadku montażu na podłogach podniesionych uważąć aby płyn 546 nie spływał poprzez fugi podłogi. 
W przypadku dużej chłonności podłoża, należy nałożyć plyn powtórnie lub wczesniej zagruntować podłoże odpowiednim 
dyspersyjnym środkiem gruntującym.  
Należy unikać kurzu oraz zabrudzeń płynu, gdyż zmniejsza to przyczepność układanych wykładizn.  
Podnoszenie zamontowanych wykładzin/płytek 
Po prawidłowym montażu płyt tekstylnych można je parokrotnie podnosić i znów  układać.  
Unikać podnoszenia płyt tekstylnych, łapiąc za ich narożniki, aby nie powodować ich odkształceń.  
Resztki stabilizatora można częściowo usunąć za pomocą zalecanych środków do gruntownego czyszczenia Forbo Eurocol. W tym celu 
zamoczyć obficie wodą zmieszaną z środkiem do gruntownego czyszczenia pozostałości stabilizatora i odczekać 30 - 60 miunt. 
Następnie dokładnie spłukać czysta wodą. 
Na chropowatych podłożach usunięcie pozostałości stabilizatora może być utrudnione lub wręcz czasami niemożliwe. 

UWAGI 
 
Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów! 
Nie gwarantujemy, że przy ponownym podnoszeniu wykładzin/płytek nie wystąpią miejsca przyklejone do podłoża. 
W przypadku montażu na starych wykładzinach nie można wykłuczyć wystąpienia odbarwień. 
Usuwanie kleju antyposlizgowego 546 z podłoża (np.starych wykładzin) może spowodować uszkodzenia. 
Aklimatyzować wykładziny w pomieszczeniu przeznaczonym do ich montowania. 
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OPAKOWANIE 
 
3 kg netto jednorazowe opakowanie (120 szt./paleta) 
13 kg netto jednorazowe opakaowanie (40 szt./paleta) 

INFORMACJE DODATKOWE 
 
Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga  każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy 
odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez 
wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i 
praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków 
otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania 
produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty 
techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! 
Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia  odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie 
prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. 
Zapobiegać przedostaniu sie do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić 
natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) 
resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach 
laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych 
warunków na budowie. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. 
Przestrzegać aktualnych kart technicznych i bezpieczeństwa produktu!  
 
Stan, dnia 2019-07-18 
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