
Hurtig og nem renovering i  
åbningstiden, uden støv og skidt

UZIN. THE FLOOR BELONGS TO YOU.



SwitchTec®– en løsning til ethvert projekt eller problem

Til detailhandlen

• Lukning.
• Egnet til vogn- og gaffeltrucktransport.
• Ingen snavs eller støv.

Til privat beboelse 

• Udskift gulvene næsten uden forstyrrelser.
• Ingen opløsningsmidler og lav emission.
• Kan bruges over gulvvarme.

Til plejehjem/hospitaler/offentlige bygninger

• Ingen opløsningsmidler og lav emission,  
 så arbejdsmiljøkravene overholdes.
• Overholder brandklassificeringen Bfl-S1.
• Gulvene kan ibrugtages med det samme.

Til kontorer/udlejningsejendomme  

• Støjsvag montering.
• Fleksibel genbrug.
• Gulvbelægning kan udskiftes flere år
 senere uden at efterlade spor.

Med SwitchTec® er det nu muligt at renovere gulvet, uden at forårsage unødvendige forstyrrelser eller lukke virksomheden ned. Gulvbelægninger kan udskiftes hurtigt, støjsvagt og rent. Det kan  
efterfølgende demonteres flere år senere, uden at efterlade spor. SwitchTec® er designet, så det opfylder kundernes behov, og det kan bruges diskret, så der ikke forekommer forstyrrelser inden  
for normal arbejdstid i forbindelse med montering og senere demontering. Klæbebåndet gør det muligt at udskifte gulvbelægninger næsten overalt i butikker, kontorer, hospitaler og private hjem.



Sigan® Elements Plus

Hvad er SwitchTec®? 
SwitchTec® er et sortiment af selvklæbende tape, som er viklet på ruller. Alle SwitchTec®-produkter skal ses som et alternativ ved montering af gulvbelægning, sokler og lister, 
hvor der normalt anvendes lime. Sigan® er en serie af produkter fra SwitchTec®, der gør det muligt at montere en række gulvbelægninger som PVC, luksusvinylfliser og tæpper på 
undergulve eller eksisterende gulvbelægning.

Sigan®. Hvordan fungerer det?
En ny gulvbelægning kan nemt monteres oven på eksisterende gulvbelægning (eller undergulv), uden at det er nødvendigt at fjerne den gamle belægning. Dermed undgår man 
ikke alene de normale forstyrrelser, der forekommer ved renovering – kunden sparer også tid og penge. Den nye gulvbelægning kan derefter bruges og betrædes med det sam-
me. Når belægningen bliver slidt efter nogle års brug, kan den fjernes hurtigt og nemt uden at efterlade spor. 

Ny gulvbelægning

Sigan® 1 og Sigan® Elements Plus

Planus-primer

Undergulv eller spartlede overflader

Ny gulvbelægning

Sigan® 2, 3 og Sigan® Elements
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Sigan® 2
nye elastiske gulvbelægninger og  
tekstilgulvbelægninger

nye elastiske gulvbelægninger og 
tekstilgulvbelægninger nye tekstil gulvbelægninger luksus vinylfliser og PVC-fliser luksus vinylfliser og PVC-fliser

eksisterende elastiske og keramiske 
overflader eksisterende gulvbelægning og laminat eksisterende glat gulvbelægning spartlede overflader, spånplade, metal



• Hurtig, ren og nem montering.

• Virksomhederne kan køre videre som normalt, fordi der er minimal forstyrrelse,  
 og gulvet kan straks tages i brug, når det er monteret.

• Sparer tid og penge.

• Nem udskiftning af fremtidig gulvbelægning.

• 5 års garanti for, at der ikke efterlades spor, når gulvbelægningen fjernes.

• Holdbart og ekstremt pålidelig takket være omhyggelig testning.

• Gratis rådgivning og anbefalinger til stedet.

• Ingen opløsningsmidler og lav emission.

• Inkluderet i NBS-softwaren.

Fordelene ved Sigan®:



Med Sigan® sparer du tid og penge ved renovering

Et sundt miljø
Sigan® indeholder hverken opløsningsmidler, harpiks eller blødgøringsmidler. Alle Sigan®-produkter har klassificeringen Emicode EC 1 Plus og overholder retningslinjerne i 
kvalitetsvurderingssystemer som f.eks. DGNB [Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen], LEED [Leadership in Energy and Environmental Design] og BREEAM [Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method]. Med de meget lave VOC-emissioner er produkterne det mest miljøvenlige alternativ ved montering af gulvbelæg-
ning. Sigan® er desuden inkluderet i NBS-softwaren, så du har adgang til de korrekte produktoplysninger, når du udfylder specifikationer.

Example: 80 m2:

Comparison of labour time in hours 

 Conventional  
New-over-old 

 

construction 
with Sigan

Strip up and dispose old covering 

~ 12 h 
0 h (no need)

Grinding of adhesive residues 

~ 2 h 
0 h (no need)

Priming 

~ 1 h 
0 h (no need)

Filling 

~ 3 h 
0 h (no need) 

 

waiting time no waiting time

Grinding 

~ 1 h 
0 h (no need)

Installation of new floor covering 

~ 7 h 
~ 8 h 

 

waiting time no waiting time

Earliest possible use of floor subject to furniture loads 
after 1 – 2 days 

immediately 

 
Total investment in hours 

~ 26 h 
~ 8 h

Visits 

3 – 4 
1

Days of closure 

5 – 6 
0

SwitchTec®-produkterne er blevet fremstillet og udviklet i Schweiz  
i over 40 år. I løbet af alle disse år er det unikke system blevet monteret 
på millioner af kvadratmeter.

Schweizisk kvalitet og præcision



Referencer og casestudier
Shelbourne

Shelbourne forsøger at holde støj og forstyrrelser på et minimum for at undgå at forstyrre beboerne, når et værel-
se skal renoveres. I to nylige tilfælde ønskede den nye beboer, at der skulle lægges tæppe, hvor den oprindelige 
gulvbelægning var blødt vinyl. Ved at bruge Sigan® var Shelbourne i stand til at lægge tæppet direkte oven på den 
originale vinylgulvbelægning, uden at det var nødvendigt at renovere gulvet. Hvis den næste beboer enten ønsker 
et andet tæppe, eller at der kommer vinyl på igen, kan tæppet nemt fjernes og udskiftes. 

"Vi er meget imponerede over Sigan®, fordi det var en hurtig og nem løsning på værelsesrenoveringerne, samtidig 
med at der var minimal forstyrrelse for beboerne. Desuden var det faktum, at værelserne kunne renoveres på en 
ren og ryddelig måde, også en stor fordel, som var til gavn for både vores personale og beboerne. Vi ville helt klart 
vælge Sigan® igen."

Maureen Shields, anlægs- og driftschef  | Shelbourne

Vodafone

Vodafone renoverede deres butikker ved hjælp af Sigan®, det højtydende SwitchTech®-klæbebånd fra UZIN. Vo-
dafone ønskede at renovere gulvene hurtigt uden den nedetid, der normalt er forbundet med renovering, og mange 
af butiksgulvene blev monteret om natten.  



Royal Bolton Hospital

Sigan® blev brugt til at renovere gulvet på kardiologiafdelingen på Royal Bolton Hospital. På grund af hospitalets 
høje sundhedsstandarder havde de brug for en løsning uden opløsningsmiddel for at holde VOC på et minimum. 
Sigan® levede ikke alene op til disse krav, men gjorde også, at hospitalet sparede både tid og penge. Det nye gulv 
var desuden klar til brug med det samme, hvilket gjorde det muligt at bruge EKG-optagelser og overvågningsuds-
tyr, mens renoveringen fandt sted.

VEDES Show Hall, Nuremberg

Angelika Schmidt, som er ansvarlig for butiksindretning hos VEDES, har set fordelene ved Sigan® og siger: "Jeg 
var virkelig imponeret over systemet, fordi monteringen er ekstremt enkel, hurtig og ukompliceret."
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