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A BRAND FROM

Společnost AkzoNobel je největším celosvětovým výrobcem barev, nátěrů a speciálních chemikálií, které nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslového
využití, ale také v běžném životě. Jedná se o výrobky nadstandardní kvality, které
mají ve světě dlouholetou tradici a trvale dobré jméno. AkzoNobel zastupuje přední světové značky, jako např. Sikkens, Herbol, Glasurit, SCHÖNOX, Synteko, Dulux
a další. S obratem 13 miliard eur ročně patří ve svém oboru ke špičce světové
výroby i obchodu.

SCHÖNOX je obchodní značkou společnosti AkzoNobel. V nadnárodní struktuře
mateřské společnosti patří pod Divizi stavebních lepidel (SBU- Building Adhesives).

SCHÖNOX je tradiční německá značka s více než 120letou tradicí, která se specializuje na výrobu produktů stavební chemie, určených pro podlahářské a obkladačské práce. Je známá soustavnou snahou o vývoj a o inovativní řešení, která
vždy vycházejí vstříc zákazníkům a plní jejich aktuální potřeby a požadavky.

Výrobky SCHÖNOX jsou u odborné i laické veřejnosti oblíbeny především pro svou
vysokou a konstantní kvalitu, uživatelsky přátelský charakter a vzájemnou kompatibilitu. Portfolio výrobků obsahuje širokou škálu podlahových a obkladových
lepidel, vyrovnávacích stěrek, rychletuhnoucích speciálních potěrů, malt na opravy a montážních cementů, penetrací a izolačních systémů. V nabídce jsou také
kompletní systémy pro sanaci podlah, rekonstrukce balkonů a teras nebo řešení
bazénových celků.

Kromě prodeje vysoce kvalitních produktů garantuje SCHÖNOX klientům také nadstandardní technicko-poradenský servis, spolehlivou logistiku, pružný marketing
a záruku podpořenou mezinárodními referencemi.

Produkty SCHÖNOX jsou vyvíjeny a zkoušeny ve špičkových laboratořích a vyráběny za přísných technologických pravidel, takže splňují nejpřísnější předpisy a normy. Důraz je kladen také na dodržování ekologických kritérií jak při výrobě, tak při
využití výrobků SCHÖNOX v praxi.

2

| Nechceme být všude,
chceme být jen v dobrých a šikovných rukou |

SCHÖNOX s.r.o.
V České republice byla založena v roce 1998 společnost SCHÖNOX s.r.o., která
je v ýhradním prodejcem stavební chemie pro obkladače a podlaháře značky
SCHÖNOX v České republice, na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku a v Maďarsku.
Ředitelem společnosti je Ing. Petr Procházka.

Společnost SCHÖNOX s.r.o. buduje se sv ými zákazníky vztah založený na par tnerství, důvěře a spolehlivosti. Zákazníkům z celé České republiky je k dispozici tým obchodně-technických zástupců, kteří jsou pro ně v jednotliv ých
regionech vždy k dispozici a připraveni v yjít vstříc.

Důležitým článkem v řetězu služeb zákazníkům je fungování technicko-poradenského ser visu, kter ý probíhá ve formě individuálních konzultací techniků
se zákazníkem i formou pravidelných školení a odborných seminářů. Naši technici konzultují jak po telefonu, tak i osobně v terénu či na stavbě a vždy se
snaží nalézt optimální řešení pro každý jednotliv ý projekt.

Distribuce probíhá přes centrální sklad v Brně a dále pak prostřednictvím sítě
smluvních prodejců v celé ČR. Centrální sklad disponuje cca 1 200 paletov ých
míst, což umožňuje skladování produktů v potřebném množství a šíři sor timentu. Pružná a spolehlivá logistika zajistí včasné dodávky k našim klientům,
obv ykle do druhého dne od objednání.

Prodej v ýrobků SCHÖNOX je pravidelně podporován marketingov ými aktivitami, jejichž prostřednictvím informujeme zákazníky o nov ých v ýrobcích,
nov ých systémov ých řešeních, změnách a akcích. „Výkladní skříní“ společnosti jsou webové stránky, proto dbáme na jejich aktuálnost, pravdivost, ale
i design. Vzorkovnice, katalogy, prospekty, reklamní předměty a také pořádané akce a kampaně jsou vždy připravovány s přihlédnutím k potřebám
a přáním našich zákazníků. Děláme vše pro to, aby značka SCHÖNOX byla chápána jako synonymum v ysoké profesionality a kvality. Nechceme být všude,
chceme být jen v šikovných rukou.
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| Váš obchodní partner v ČR i SR |
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Schönox s.r.o.

e-mail: info@schonox.cz

Škrobárenská 482

tel.:

+420 511 180 143

617 00 Brno

fax:

+420 511 180 131

www.schonox.cz

sklad:

+420 603 182 292

www.schonox.sk

objednávky ČR: +420 737 262 215
objednávky SR: +421 911 933 763

Využijte služeb našich obchodně-technických zástupců
Praha a okolí

+420 602 755 471

Střední Čechy a Plzeňsko

+420 733 610 523

Severozápadní Čechy

+420 724 069 745

Jižní Čechy

+420 604 239 404

Východní Čechy

+420 606 635 617

Jižní Morava

+420 731 637 866

Severní Morava

+420 605 574 418

Technický servis ČR
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+420 606 627 356
+420 603 563 552

Slovensko

+421 910 933 762

Technický servis SR

+421 910 933 762
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| Penetrace a přísady |
| SCHÖNOX KH

7.01

Disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí PLUS EC 1PLUS bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Pro přípravu savých, hladkých, porézních a nenasákavých podkladů. Do vnitřního
a vnějšího prostředí.
GISCODE D1 – disperzní nátěr bez obsahu rozpouštědel.
V- E MI

C

GE

OD

Teplota při zpracování:

ne pod +5 °C

E®

velmi níz

PL

í

US

ký

p o d í l e mi

s

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000701002

4016447010614

10 kg kanystr

60/paleta

Doba zasychání:

cca 2–3 h

Spotřeba materiálu:

cca 40–100 g/m 2

0000701001

4016447010607

5 kg kanystr

90/paleta

Trvanlivost:

1 rok

0000701003

4016447001209

1 kg láhev

12/karton=36/paleta

| SCHÖNOX KH FIX

7.03

Penetrační nátěr na bázi umělých pryskyřic bez obsahu rozpouštědel
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí PLUS EC 1PLUS bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Je vhodný pro r ychlé vytvoření ochranného filmu podkladních konstrukcí na minerálním základě, pro zlepšení přilnavosti a snížení nasákavosti. Zvláště je vhodný na
anhydritové a sádrové podklady pro zkrácení doby vysychání. Do vnitřního i vnějšího prostředí.
GISCODE D1 – disperzní nátěr bez obsahu rozpouštědel.
V- E MI

C

GE

OD

Teplota při zpracování:

ne pod +5 °C

E®

velmi níz

PL

í

US

ký

p o d í l e mi

s

Doba zasychání:

cca 1 h

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

cca 150–200 g/m 2

0000703003

4016447016609

5 kg kanystr

90/paleta

Trvanlivost:

1 rok

0000703001

4016447016586

1 kg láhev

12/karton=32/paleta

| SCHÖNOX SHP

7.17

Speciální jednosložková akrylátová penetrace
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů. Po nanesení vytváří drsnou přilnavostní vrstvu vhodnou
pro snadnou a bezrizikovou aplikaci dalších materiálů SCHÖNOX téměř na všechny
nenasákavé a problematické podklady (např. staré dlažby a obklady, keramiku, sklo,
umakart, zbytky star ých lepidel, asfalty, gletované betony atd.).
GISCODE D1 – disperzní nátěr bez obsahu rozpouštědel.

ne pod +5 °C

Doba zasychání:

cca 30–60 min

Spotřeba materiálu:

cca 100–150 g/m

Trvanlivost:

1 rok

2

PL

E®

Teplota při zpracování:

OD
US

í

velmi níz

ký

V- E MI

C

GE

p o d í l e mi

s

Označení

Symbol EAN

Balení

0010717005

4016447018726

12 kg kbelík

Jednotka balení
40/paleta

0080717005

4016447010454

5 kg kbelík

100/paleta

0000717003

4016447010683

1 kg kbelík

8/karton=24/paleta

| SCHÖNOX SG

7.09

Speciální ﬂ exibilní dvousložková penetrace na dřevo a nesavé podklady
Dvousložková penetrace bez obsahu rozpouštědel s ideální přilnavostí na všechny
nenasákavé podklady a na dřevo. Je flexibilní, kopíruje případné pohyby podkladu
a je také doporučována jako tzv. kontaktní penetrace, protože i po zaschnutí má
aktivní povrch, kter ý ideálně navazuje polymer y obsažené ve vyrovnávacích materiálech SCHÖNOX. Vhodná i jako kontaktní můstek na staré keramické dlažby ve
venkovním prostředí.

Teplota při zpracování:

6

ne pod +5 °C

Doba zasychání:

cca 30–60 min

Spotřeba materiálu:

cca 400–600 g/m 2

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Trvanlivost:

1 rok

0010709005

4016447008888

15 kg kbelík

24/paleta

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

| Penetrace a přísady |
| SCHÖNOX EG

7.13

Vodou ředitelná ekologická dvousložková epoxidová penetrace
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Vhodná na problematické savé i nesavé podklady. Po namíchání má velmi jemnou
mikroskopickou strukturu, která aktivně proniká do cementových podkladů a dokáže je podstatně zpevnit. Dvojitý nátěr přesypaný pískem dokáže uzavřít až 4 % CM
zbytkové vlhkosti v podkladu. Do vnitřního i do vnějšího prostředí.

V- E MI

C

GE

OD
E®

velmi níz

Teplota při zpracování:

í

ký

p o d í l e mi

s

ne pod +15 °C

Vytvoření povlaku:

cca 30–120 min

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

cca 200–350 g/m 2

0010713000

4016447008208

3,5 kg kbelík

45 kartonů/paleta

Trvanlivost:

1 rok

Teplota při zpracování:

ne pod +15 °C

| SCHÖNOX SDG

7.22

Speciální jednosložková disperzní penetrace s velmi nízkým obsahem emisí
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Vhodná pro r ychlou přípravu nevytápěných cementových potěrů se zbytkovou vlhkostí do 3 % CM.
GISCODE D1 – disperzní nátěr bez obsahu rozpouštědel.

OD
í

E®
s

Dodání na objednávku
4016447017798

10 kg kanystr

60/paleta

| Aplikace SCHÖNOX SHP

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

MICO

D

isí

0010722000

E
V-

®

Jednotka balení

E

Balení

i

Symbol EAN

velm

Označení

ní

em

p o d í l e mi

GE

velmi níz

ký

V- E MI

C

GE

zký podíl

Doba zasychání:

cca 45 min

Spotřeba materiálu:

cca 125–150 g/m 2

Trvanlivost:

1 rok

| Aplikace SCHÖNOX SDG
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vhodné

| Penetrace a přísady – použití |

možné
nevhodné

Barva na podkladu po vytvrzení

SCHÖNOX
KH

SCHÖNOX
KH FIX

SCHÖNOX
SHP

SCHÖNOX
SG

SCHÖNOX
EG

SCHÖNOX
SDG

Disperze na bázi
syntetických
pryskyřic

Rychleschnoucí
disperze na bázi
syntetických
pryskyřic

Rychleschnoucí
speciální
akrylátová
disperze

Rychleschnoucí
akrylátová
dvousložková
disperze
s obsahem
cementu

Dvousložková
epoxidová
pryskyřice

Rychleschnoucí
disperze na bázi
syntetických
pryskyřic

bílá / modrozelená

ﬁalová

modrá

hnědá

transparentní

žlutá

0,5 kg

0,2 kg
při jednom nátěru

Ředitelnost vodou
Asfalt litý, popískovaný, v interiéru
Cementové podklady – vysušené, pevné

1

Čedičová dlažba EUTIT
Desky CETRIS

2

Desky dřevotřískové V100

2

Desky OSB
Sádrovláknité podlahové desky

2

Desky sádrokarton (SDK)

2

Extrudovaný polystyren, styrodur
Keramická dlažba glazovaná, slinutá
Keramická dlažba neglazovaná, tažená
Korek
Kovy odmaštěné
Beton litý

1

Nátěry, laky – vodovzdorné
Omítka sádrová

2

Omítky cementové

1

Parkety, prkenné podlahy
Potěry anhydritové

2

Potěry cementové

1

Potěry magnezitové
Potěry z epoxidových pryskyřic
Přírodní kámen – žula, mramor
PVC, linoleum, guma (kaučuk)
Rychlopotěry (SCHÖNOX SEZ, SCHÖNOX SEB)

1

Sádrové tvárnice

2

Skleněné dlaždice, tvárnice
Staré prkenné podlahy
Tvárnice z lehčeného betonu

2

Umělý kámen (konglomerát)
Zbytky původních stěrkových hmot
Zbytky vodovzdorných podlahářských lepidel

Do vnitřního prostředí
Do vnějšího prostředí
Jako kontaktní můstek

4
3

Jako potlačení prostupující zbytkové vlhkosti
Jako ochrana podkladu proti vlhkosti z dalších
použitých materiálů (stěrek, lepidel atd.)

Přibližná spotřeba na 1 m 2

2

při 1:5 – 0,05 kg

0,15–0,20 kg

při 1:3 – 0,08 kg
při 1:1 – 0,1 kg
Vysvětlivky:
1 nutné ředění s vodou dle technického listu 1:3 až 1:5 | 2 nutné ředění s vodou 1:1, doba schnutí 24 hodin
3 kašovitá konzistence = penetrace SCHÖNOX KH ředěná s vodou 1:3 + vrchní materiál SCHÖNOX (stěrka, lepidlo atd.) | 4 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX ve spojení s dlažbou
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| Rychletuhnoucí a speciální potěry |
| SCHÖNOX DE

5.03

Samonivelační cementový tenkovrstvý potěr obohacený umělými pryskyřicemi
pro vrstvy 3–40 mm v jednom pracovním kroku
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Unikátní r ychletuhnoucí produkt, kter ý je velmi vhodný na podlahové vytápění všeho druhu. Materiál je univerzální pro vnější i vnitřní prostředí a vyniká vysokými
pevnostmi, malým smrštěním a r ychlým zráním. Lze s ním tvořit i mírné spády. Je
vodovzdorný a na větší plochy se dá snadno zpracovávat čerpadlem.

OD
PL

E®
US

Doba zpracování při 18 °C: cca 40 min

í

velmi níz

ký

V- E MI

C

GE

p o d í l e mi

s

Možnost pokládání:

po cca 24 h

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

cca 1,8 kg/m 2mm

0010503005

4016447008932

25 kg pytel

42/paleta

Trvanlivost:

1 rok

| SCHÖNOX SEB

5.08

Speciální cementové pojivo pro vytvoření rychleschnoucích potěrů v trvale vlhkém i vnějším prostředí
Dle poměru míšení s pískem (0 –8 mm) lze získat potěr o pevnosti mezi 20 –40 mPa.
Jako spražený nebo spádový potěr se aplikuje ve vrstvách od 20 mm. Plovoucí potěr
se aplikuje od 35 mm. Plochy vykazují po 7 dnech vlastnosti jako beton po 28 dnech.
Lze zpracovat čerpadlem.

Doba zpracování při 18 °C: cca 60 min
Možnost pokládání:

po cca 7 dnech

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

2,9–4,0 kg/m 2cm

0010508000

4016447008246

25 kg pytel

42/paleta

Trvanlivost:

6 měsíců

Teplota při zpracování:

ne pod +10 °C

Pochůznost:

po cca 1 dni

Možnost pokládky:

po cca 1 dni

| SCHÖNOX EP DRAIN

7.43

Speciální epoxidové pojivo pro vytvoření potěrové drenážní vrstvy od 8 do
20 mm
Materiál pevně váže zrna MONOKORNU (2–3 mm zrnitost), mezi kter ými zůstává volný prostor umožňující dýchat, větrat a odvádět vodu pr yč po hydroizolaci tvořenou
materiály SCHÖNOX 1K DS nebo izolačními pásy SCHÖNOX AB. Neobsahuje žádné
kapilár y, kter ými by vlhkost vzlínala a nezpůsobuje výkvěty ani korozi oplechování.
Možnost r ychlé pokládky dlažeb už po 24 hod.

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000743005

4016447020309

1 kg složky A (pryskyřice)
+ 0,5 kg složky B (tvrdidlo)

133 balení/paleta

Doba zpracování při 20 °C: cca 60 min.

| SCHÖNOX MONOKORN
Speciální křemičitý písek o jednotné zrnitosti
Křemičitý písek o jednotné zrnitosti, kter ý při spojení se speciálními pojivy SCHÖNOX
vytváří drenážní vrstvy s dutými místy, které větrají a odvádí vodu pr yč z vlhkostně
zatížených prostor.
Zrnitost 2–3 mm pro SCHÖNOX EP DR AIN

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000723000

4016447013905

25 kg pytel

40/paleta

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.
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vhodné

| Rychletuhnoucí a speciální potěry – použití |

možné

SCHÖNOX DE

SCHÖNOX SEB

SCHÖNOX EP DRAIN

nevhodné

3–40

25–200

8–20

Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců staré)

1

1

Cementové potěry ve vnitřním prostředí

1

1

Rychletuhnoucí potěry SCHÖNOX SEB, SCHÖNOX SEZ

1

1

Tekuté potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydritové)

4

4

Velikost vrstev v mm bez nastavení pískem
Typy použití
Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

Desky suché výstavby

8

Magnezitové potěry

3

Potěry z litého asfaltu, popískované

8

Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba

5

6

Zaolejované betonové podklady

8

8

Laky a olejové nátěry na potěrech

5

8

Dřevotřískové desky (V 100, OSB)

8

Potěry s podlahovým vytápěním

1

6 nebo 8

Podklady ve vlhkém prostředí

1

6 nebo 8

Staré, pevně držící dřevěné a parketové podlahy

6 nebo 8

Zbytky původních lepidel odolných vodě a alkáliím

5

Stěrkování jako ﬁ nální vrstva bez krytiny nebo nátěru

Cementové potěry ve vnějším prostředí

1

6 nebo 8

Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnějším prostředí

2

6

7

7

Trvale mokré prostředí

Parkovací stání s dodatečným ochranným nátěrem

Pod nátěr SCHÖNOX GARAGE

Zpracování čerpadlem
Vysvětlivky:
1
4
6
8

penetrace SCHÖNOX KH 1:3–1:5 nebo SCHÖNOX KH FIX dle TL | 2 nutná penetrace SCHÖNOX SG | 3 nutná penetrace SCHÖNOX EG s pískem
nutná penetrace SCHÖNOX KH 1:1 (doba schnutí 24 hodin) nebo SCHÖNOX KH FIX | 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP
vhodné použít kontaktní můstek, např. SCHÖNOX KH + SCHÖNOX PL | 7 před prováděním nátěrů provést přebroušení, vysátí a setření prachu
samonosná vrstva na separační fólii

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady, zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných
technických listech.
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| referenční projekt: Cadillac Praha
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| Podlahové vyrovnávací stěrky |
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| Podlahové vyrovnávací stěrky |
| SCHÖNOX PL

3.03

Rychletvrdnoucí univerzální tixotropní opravná hmota
Sanační malta obohacená umělou pr yskyřicí s minimálním smrštěním, s velmi dobrou přídržností ke všem cementovým materiálům a se zvýšenými pevnostmi v tlaku. Vhodná pro lokální opravy děr, vyrovnávání betonových stěn a konstrukcí (např.
schodů, balkonů a jejich čel) ve vnějším i vnitřním prostředí. Velmi dobře tvarovatelná hmota umožňující jak natahování hladítkem pro slabší vrstvy, tak klasické nahazování či stěrkování. Pro vrstvy od 10 –40 mm s nastavením křemičitým pískem.
V- E MI

C

GE

OD
E®

velmi níz

PL

í

US

ký

p o d í l e mi

s

Doba zpracování při 20 °C: cca 15 min

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Možnost pokládání:

po cca 2 h

0000303005

4016447008949

25 kg pytel

42/paleta

Spotřeba materiálu:

cca 1,6 kg/m 2mm

0000303006

4016447002336

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

Trvanlivost:

6 měsíců

| SCHÖNOX PL PLUS

3.32

Rychletvrdnoucí univerzální tixotropní opravná hmota s redukcí spotřeby
Sanační malta obohacená umělou pr yskyřicí a minimálním smrštěním a s velmi dobrou přídržností ke všem cementovým materiálům. Vhodná pro lokální opravy děr,
vyrovnávání betonových stěn a konstrukcí a nivelování (např. bazénů, balkonů a jejich čel) ve vnějším i vnitřním prostředí. Velmi dobře tvarovatelná hmota umožňující
jak natahování hladítkem pro slabší vrstvy, tak klasické nahazování či stěrkování pro
vrstvy od 3–40 mm v jednom pracovním kroku. Ideální pro strojní vyrovnávání.
Certifikát pro sanační a opravné malty na betonové konstrukce v ČR.

V- E MI

C

GE

OD
E®

velmi níz

PL

US

Doba zpracování při 20 °C: cca 30 min

í

ký

p o d í l e mi

s

Možnost pokládání:

po cca 2 h

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

cca 1,4 kg/m 2mm

0000332000

4016447008376

25 kg pytel

42/paleta

Trvanlivost:

6 měsíců

| SCHÖNOX FIN

3787

Rychletuhnoucí jemná stěrková hmota na bázi cementu se sníženou prašností.
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
SCHÖNOX FIN je r ychle tuhnoucí jemná stěrková hmota na bázi cementu se sníženou
prašností pro ruční nanášení na většinu typů podkladů. Díky plastické konzistenci
se dobře zpracovává. Lze nanášet až do tloušťky vrstvy 5 mm, místně lze nanést
silnější vrstvu. Penetrace není nutná u podlahových sádrokartonových desek nebo
pevných minerálních podkladů, jako jsou např. beton a stěrkové hmoty na bázi cementu.
OD
PL

E®
US

Doba zpracování při 18 °C: cca 15 min

í

velmi níz

ký

V- E MI

C

GE

p o d í l e mi

s

Možnost pokládání:

po cca 4 h

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

cca 1,6 kg/m 2mm

0090339005

4016447019976

15 kg pytel

60/paleta

Trvanlivost:

6 měsíců

| SCHÖNOX XU

3.45

NOV

Cementová samonivelační stěrka pro vrstvy od 2 do 10 mm ve vnitřním prostředí.
Lehce brousitelná, samonivelační. Vhodná pro použiti v kombinaci s lepidly na vodní bázi. Vhodná pro podlahové systémy vytápěni. Vhodná pro aplikaci čerpadlem.
Vhodná pro pojezd kolečkovou židlí ve vrstvách větších než 3,0 mm dle EN 12 529.

INK

A!

> 3,0 mm

Doba zpracování při 20°C

cca 20 min

Možnost pokládání:

po cca 48 h

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

cca 1,5 kg/m 2 mm

0080345000

4016447022846

25 kg pytel

42/paleta

Trvanlivost:

12 měsíců

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.
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| Podlahové vyrovnávací stěrky |
| SCHÖNOX UNIPLAN

3.08

Samonivelační stěrka pro síly vrstev 1–10 mm
Inovovaný materiál přináší perfektní rozliv a snadné napojování jednotlivých dávek.
Vyznačuje se malým smrštěním. Univerzální stěrka pod tvrdé kr ytiny. Od 2,5 mm ji
lze použít i pod kolečkové židle. Je vhodná na podlahové vytápění. Kladení kr ytin po
24 hodinách od rozlivu.

Doba zpracování při 18 °C: cca 25 min
Možnost pokládání:

po cca 24 h

Spotřeba materiálu:

cca 1,5 kg/m 2mm

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Trvanlivost:

6 měsíců

0080328000

4016447004323

25 kg pytel

42/paleta

N OV I

| SCHÖNOX ZM

NK A

3.83

Jemná kvalitní samonivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor
(0-10 mm)
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Materiál s ideálním rozlivem, zpracováním a dostatečnými pevnostními parametry
pro objektové stavby a pod kolečkové židle od 1 mm i pod parkety.

E
V-

MICO

D
®

E

GE

> 1,0 mm

i

em

velm

isí

PLUS

ní

zký podíl

Doba zpracování při 20 °C: cca 30 min
Možnost pokládání:

po cca 24 h

Spotřeba materiálu:

cca 1,5 kg/m 2mm

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Trvanlivost:

6 měsíců

0010383000

4016447020354

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX ZMF

NK A

3.36

Jemná kvalitní samonivelační cementová stěrka vyztužená vlákny s vysokou
pevností v ohybu pro vyhlazování více zatížených prostor (3-20 mm)
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Materiál s ideálním rozlivem, zpracováním a dostatečnými pevnostními parametry pro
objektové stavby, na problematické podklady včetně pevných dřevěných podlah.

E
V-

MICO

D
®

E

GE

N OV I

i

em

velm

isí

PLUS

ní

zký podíl

Doba zpracování při 20 °C: cca 30 min
Možnost pokládání:

po cca 24 h

Spotřeba materiálu:

cca 1,5 kg/m 2mm

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Trvanlivost:

6 měsíců

0010336000

40164470022549

25 kg pytel

42/paleta

N OV I

| SCHÖNOX ZM RAPID

NK A

3.05

Rychletuhnoucí speciální stěrková hmota s minimálním podílem emisí
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Vhodná téměř pro všechny podklady, taktéž pro sanace ve vnitřním prostředí. Vysoký
podíl umělých pryskyřic zvyšuje na rozdíl od standardních stěrek elasticitu a schopnost zpětného zadržování vody. Pokládku mnohých krytin lze provést již po 2 hodinách.
> 1,0 mm

US

í

cca 1,5 kg/m 2mm

PL

E®

Spotřeba materiálu:

ký

OD

cca po 1 - 1,5 h

velmi níz

14

Pochůznost:

V- E MI

C

GE

p o d í l e mi

s

Dodání na objednávku

Doba zpracování při 20°C: cca 25 min

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Trvanlivost:

0010346000

4016447022914

25 kg pytel

42/paleta

6 měsíců

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

| Podlahové vyrovnávací stěrky |
| SCHÖNOX XA

3.44

N OV I

Samonivelační stěrka na bázi syntetické sádry pro tloušť ku vrstvy 1-10 mm
Zvláště určena pro anhydritové podklady, ale také pro cementové podklady v interiéru.
Vhodná rovněž na problematické podklady. Stěrka se vyznačuje dobrým rozlivem.

NK A

> 2,0 mm

Doba zpracování při 18 °C: cca 30 min
Možnost pokládání:

po cca 48 h

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

cca 1,5 kg/m 2mm

0080344000

4016447022594

25 kg pytel

42/paleta

Trvanlivost:

6 měsíců

| SCHÖNOX AM

3.29

Rychletvrdnoucí samonivelační stěrka na problematické podklady (0 –30 mm)
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí PLUS EC 1PLUS bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Produkt je na bázi sádry. Vytváří rovný a hladký povrch bez smrštění s ideální nasákavostí pro disperzní lepidla na podlahové krytiny SCHÖNOX. Typická struktura sádry ve tvaru
mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné a přetvárné podklady
(např. anhydrity, asfalty a zbytky starých lepidel). Velmi vhodná je též na vyrovnávání
sádrovláknitých deskových podlah suché výstavby a na podlahové topení.
V- E MI

C

GE

> 1,0 mm

OD
E®

velmi níz

PL

US

Doba zpracování při 18 °C: cca 30 min

í

ký

p o d í l e mi

s

Možnost pokládání:

po cca 24 h

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

cca 1,5 kg/m 2mm

0010329000

4016447005825

25 kg pytel

42/paleta

Trvanlivost:

1 rok

| SCHÖNOX AM PLUS

3.43

Samonivelační stěrka pro větší mocnosti na bázi sulfátu vápenatého s velmi nízkým podílem emisí pro vrstvy 3–60 mm v jednom pracovním kroku
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Unikátní produkt, kter ý je vzhledem k téměř nulovému smrštění bezkonkurenční
při použití na problematických a nestabilních podkladech (anhydrity, zbytky star ých
lepidel, nesoudržné podklady atd.). Je samonivelační a velmi vhodný na podlahové
vytápění všeho druhu. Na větší plochy se dá snadno zpracovávat čerpadlem.
GISCODE CP1 – stěrková hmota na bázi sulfátu vápenatého.

> 1,0 mm

V- E MI

OD
PL

E®
US

Doba zpracování při 20°C: cca 40 min

í

velmi níz

ký

NK A

C

GE

N OV I

p o d í l e mi

s

Možnost pokládání:

po cca 24 h

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

cca 1,8 kg/m 2 mm

0010343000

4016447022204

25 kg pytel

42/paleta

Trvanlivost:

1 rok

| SCHÖNOX APF

3.06

C

Unikátní patentovaná samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady
(pro vrstvy 3–15 mm)
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Sádrová stěrka je nasycená velkým množstvím polyesterových vláken, které slouží
jako dokonalé armování. Typická struktura sádry s minimálním smrštěním ve tvaru mikroskopických ker, které při průhybu mohou mezi sebe zajíždět, aniž by došlo
k deformaci, předurčují tuto stěrku jako specialistu na všechny pružné, přetvárné
a méně pevné podklady. Vysoké pevnosti v tlaku a nízké smrštění už jen dokreslují
jedinečnost tohoto materiálu. Hmota je vhodná na vyrovnávání
V- E MI
GE
dřevěných podlah, dřevotřísek, OSB desek, sádrovláknitých desek suché výstavby atd.
OD

PL

E®

US

Doba zpracování při 18 °C: cca 30 min

í

velmi níz

ký

p o d í l e mi

s

Možnost pokládání:

po cca 24 h

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Spotřeba materiálu:

cca 1,5 kg/m 2mm

0010306005

4016447017637

25 kg pytel

42/paleta

Trvanlivost:

1 rok

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.
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| Podlahové vyrovnávací stěrky |
| SCHÖNOX DSP

3.82

Samonivelační cementová stěrková hmota na ﬁnální pochozí vrstvy (vrstvy 3–50 mm)
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Materiál se vyznačuje velmi snadnou aplikací a slouží mimo jiné pro utvoření finálních
vrstev v dílnách, skladech, chodbách, garážích atd. Dosahuje velmi vysokých fyzikálních hodnot u požadovaných vlastností. Otěruvzdornost dle EN 13892-3 třída A6
a pevnost v tlaku dle EN 13813 přes 47 MPa. Vhodná i do vlhkého a vnějšího prostředí.
Odolává solím. Atest pro použití v potravinářských provozech.

PL

E®
US

í

ký

OD

16

velmi níz

Doba zpracování při 18 °C: cca 30 min

V- E MI

C

GE

p o d í l e mi

s

Pochůznost:

po cca 3 h

Spotřeba materiálu:

cca 1,8 kg/m 2mm

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Trvanlivost:

6 měsíců

0010382005

4016447008925

25 kg pytel

42/paleta

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

vhodné

| Podlahové vyrovnávací stěrky – použití |

možné

1,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

3

3

Potěry z litého asfaltu, popískované

3,5

Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba

1,8

1,5

1,9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2,5

5

5

5

5

5

5

2,5

Zaolejované betonové podklady

8

8

3

3

3

3

Laky a olejové nátěry na potěrech

5

5

5

5

5

5

Dřevotřískové desky (V 100, OSB)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Potěry s podlahovým vytápěním

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

5

5

5

5

SCHÖNOX FIN

1,5

SCHÖNOX PL PLUS

1,5

SCHÖNOX PL

SCHÖNOX DSP

SCHÖNOX ZM RAPID

1,5

SCHÖNOX APF

SCHÖNOX ZMF

1,5

SCHÖNOX AM PLUS

SCHÖNOX ZM

1,5

SCHÖNOX AM

SCHÖNOX UNIPLAN

1,5

SCHÖNOX XA

SCHÖNOX XU

nevhodné

1,6

1,2

1,6

Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců zralé)

1

1

Cementové potěry ve vnitřním prostředí

1

Rychletuhnoucí potěry SCHÖNOX SEB, SCHÖNOX SEZ

Tekuté potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydritové)

Spotřeby stěrek (kg/m 2) při tloušťce vrstvy 1 mm
Typy použití
Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

Desky suché výstavby

Magnezitové potěry

5

5

5

5

2,5

1

1

3

2,5

1

Podklady ve vlhkém prostředí

Staré, pevně držící dřevěné a parketové podlahy

Zbytky původních lepidel odolných vodě a alkáliím

5

5

5,6

5,6

5

5

5

5

Stěrkování jako ﬁ nální vrstva bez krytiny nebo nátěru

Cementové potěry ve vnějším prostředí
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnějším
prostředí

5,6

Trvale mokré prostředí

Parkovací stání s dodatečným ochranným nátěrem

Pod vhodné nátěry

7

7

7

7

7

7

7

7

Zpracování čerpadlem
Vysvětlivky:
1
4
6
8

penetrace SCHÖNOX KH 1:3–1:5 nebo SCHÖNOX KH FIX dle TL | 2 nutná penetrace SCHÖNOX SG | 3 nutná penetrace SCHÖNOX EG s pískem
nutná penetrace SCHÖNOX KH 1:1 (doba schnutí 24 hodin) nebo SCHÖNOX KH FIX | 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP
vhodné použít kontaktní můstek, např. SCHÖNOX KH + SCHÖNOX PL | 7 před prováděním nátěrů provést přebroušení, vysátí a setření prachu
samonosná vrstva na separační fólii

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady, zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných
technických listech.
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| Stěnové vyrovnávací stěrky |
| SCHÖNOX BM

4.11

Jemná vyrovnávací hmota na stěny a betonové konstrukce
Pro vyrovnávání, vyhlazování a omítání stěn provedených z betonu, porobetonu,
zdiva a jiných podkladů na cementové bázi. Obsahuje pr yskyřičné přísady, je vodovzdorná a nastavitelná pískem.
Do vnitřního i vnějšího prostředí.

Doba zpracování při 18°C: cca 20 min
Možnost pokládání:

po cca 24 h

Spotřeba materiálu:

cca 1,2 kg/m 2mm

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Trvanlivost:

6 měsíců

0000411000

4016447003494

25 kg pytel

42/paleta

| Kosmetika betonu – doporučujeme použít následující výrobky

…před

18

…po jedné hodině

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

| Izolační materiály |

19

| Izolační materiály |
| SCHÖNOX 1K DS

8.23

Jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka
Materiál vhodný pro izolování bazénů, balkonů a teras (vlhkostních tříd A1, A 2, B
a na tlakovou vodu). Vysoce elastický se schopností překlenutí trhlin do 0,75 mm.
Vyniká snadnou zpracovatelností a nízkou objemovou hmotností, která přináší velmi
nízkou spotřebu. Do směsi přidáváme 5– 6 litrů vody, tak že celková cena směsi je
o více než 25 % nižší než u podobných dvousložkových hmot. S atestem na pitnou
vodu a s atestem státní zkušebny TA ZUS.

approved according to

ETAG 022

*3,5 kg sáček – v prodeji pouze
do července 2013

Překrytí trhlin:

< 0,75 mm

Možnost pokládání:

cca 24 h

Označení

Symbol EAN

Balení

Spotřeba materiálu:

2,5* kg/m 2

0000823005

4016447009083

18 kg pytel

42/paleta

Trvanlivost:

1 rok

0080823001

4016447015206

3,5 kg sáček*

200/paleta

Jednotka balení

| SCHÖNOX 2K DS RAPID

8.45

Rychletuhnoucí, ﬂ exibilní 2-složková stěrková izolace
Pro vnitřní i vnější prostředí. Po smíchání 12,5 kg práškové směsi (s redukovanou
prašností) a 5,0 kg disperze je SCHÖNOX 2K DS R APID připravena pro zpracování.
SCHÖNOX 2K DS R APID vodonepropustná s možností překlenutí trhlin. S všeobecným zkušebním osvědčením. SCHÖNOX 2K DS R APID je součástí systému SCHÖNOX
BALTERR A ®. SCHÖNOX 2K DS R APID je založena na bázi vyztužené speciální akr ylátové disperze.

Překrytí trhlin:
Možnost pokládání:
Spotřeba materiálu:
Trvanlivost:

> 0,75 mm
po cca 1,5 h (stěny)
po cca 3 h (podlahy)
3,85* kg/m 2
6 měsíců (prášková směs)
1 rok (disperze)

PRO D
PR
DUUKK T
R OO
RK
2 01T2
OUKU

Možnost pokládání:

od 1 h

Spotřeba materiálu:

cca 1 kg/m 2
1 rok (prášková směs)
1 rok (disperze)

Trvanlivost:

Označení

Symbol EAN

Balení

0000845005

4016447021450

12,5 kg pytel

Jednotka balení
60/paleta

0000845003

4016447021467

5 kg kbelík

100/paleta

| SCHÖNOX iFIX

8.46

Dvousložkové, izolační lepidlo pro nanášení válečkem. Nová éra v izolování náročných stavebních prvků a nestabilních konstrukcí. Izolace, obložení a zaspárování sprchového koutu nebo terasy již během 1 dne. Určené pro lepení izolačního
pásu SCHÖNOX AB.
- časová úspora minimálně 40%
- jednoduché pro aplikaci
- unikátní, efektivní a výkonný systém
- 100% spolehlivost v hydroizolaci
- extrémně vysoká vodotěsnost a přídržnosti ve spojích,
multiúčelové - koupelny, terasy, bazény a parní sauny.
Ideální pro použití u montovaných staveb.
Set obsahuje vše potřebné - lepidlo, aplikační a ochranné pomůcky.
Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000847004

4016447021634

10,5 kg Set

18/paleta

| SCHÖNOX AB

8.09

Hydroizolační pás pro přemostění trhlin
Oboustranně kašírovaná speciální fólie zaručující při použití správných materiálů
SCHÖNOX (SCHÖNOX iFIX, SCHÖNOX T T DUR, SCHÖNOX T T S8 R APID) optimální spojení s podkladem. Slouží i pro přemostění trhlin. Pásy jsou vysoce odolné vůči stárnutí
a povětrnostním vlivům. Překr ývají trhliny a jsou vhodné pro použití na balkonech
a terasách, ale i ve sprchách a koupelnách. Doporučujeme kombinovat s drenáží
SCHÖNOX EP DR AIN a lepidly řady T T.

approved according to

ETAG 022

Barva:

20

šedá

Šířka role:

1m

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Délka role:

30 m a 10 m

0000809000

4016447010362

30 m 2/role

40 rolí/paleta

Tloušťka:

cca 0,5 mm

0000809000

4016447010429

10 m 2/role

58 rolí/paleta

* při vrstvě min. 2 mm po vyzrání (2 vrstvy)

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

| Izolační materiály |
| SCHÖNOX HA

8.14

C

Jednosložková, elastická hydroizolační hmota do koupelen
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Nová receptura s delší otevřenou dobou a vylepšenou konzistencí přináší jednoduchou aplikaci připravené elastické hydroizolační hmoty, která je zárukou pro 100%
ochranu stavebních konstrukcí (např. sádrokartonů, konstrukčních desek a zdiva)
v koupelnách a vlhkých prostorách před vlhkostí. Vhodná i na elektrické nebo teplovodní podlahové topení. Vyznačuje se velmi nízkou spotřebou cca 1,35 kg při dvou
nátěrech a nízkým podílem emisí. S novou recepturou je hydroizolace
V- E MI
GE
SCHÖNOX HA připravena ve spojení s dalšími výrobky SCHÖNOX na splnění přísných požadavků EN normy pro systémové řešení koupelen oznaký
s
čené ETAG 022.
p o d í l e mi
OD
í

E®

velmi níz

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000814005

4016447004583

22 kg kbelík

30/paleta

0000850004

4016447019938

7 kg kbelík

96/paleta

approved according to

ETAG 022

Překrytí trhlin:

min. 0,75 mm

Možnost pokládání:

po cca 5 h

Spotřeba materiálu:

cca 1,35 kg/m 2

Trvanlivost:

1 rok

| SCHÖNOX ST
SCHÖNOX TĚSNICÍ PÁSKA
Příčně elastická, speciální těsnicí páska, kašírovaná textilií. 120 mm široká, pro utěsnění rohů a spár pod keramickými kr ytinami ve vlhkých a mokr ých provozech.

OD
E®

PL
US

í

velmi níz

ký

V- E MI

C

GE

p o d í l e mi

s

Označení

Druh

Symbol EAN

0000785009

těsnicí páska 120 mm

4016447004392

Jednotka balení
10 bm/role

0000785006

těsnicí páska 120 mm

4016447004408

50 bm/role

approved according to

ETAG 022

| SCHÖNOX ST BT
SCHÖNOX BUTYLENOVÁ PÁSKA
Samolepicí těsnicí páska s butylenovou úpravou, na líci kašírovaná. Po odstranění
voskové fólie připravena pro nalepení na všechny podklady. Šířka 100 mm.

Označení

Druh

Symbol EAN

Jednotka balení

0000763020

butylenová páska

40164470200224

20 bm/role

| SCHÖNOX ST FC
SCHÖNOX PODLAHOVÁ MANŽETA
Oboustranně kašírovaná elastická manžeta pro utěsnění prostupů v podlahách bez
otvoru. Otvor se vystřihne přesně dle požadovaných rozměrů prostupového předmětu.

Označení

Druh

Symbol EAN

0000777003

Podlahová manžeta 42/42 cm 4016447019259

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

Jednotka balení

approved according to

ETAG 022

10/karton
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| Izolační materiály |
| SCHÖNOX ST D
SCHÖNOX STĚNOVÁ MANŽETA
Oboustranně kašírovaná elastická manžeta pro utěsnění prostupů na stěnách i podlahách.

approved according to

ETAG 022

průměr
otvoru v mm

Označení

Druh

Symbol EAN

Jednotka balení

0000766001

SCHÖNOX ST D4

4

4016447020064

25/karton

0000766000

SCHÖNOX ST D8

8

4016447019204

25/karton

0000766004

SCHÖNOX ST D15

15

4016447019228

25/karton

0000766017

SCHÖNOX ST D17

17

4016447020088

25/karton

0000766021

SCHÖNOX ST D21

21

4016447020101

25/karton

0000766040

SCHÖNOX ST D40

40

4016447020125

25/karton

0000766065

SCHÖNOX ST D65

65

4016447020149

25/karton

| SCHÖNOX ST IC
SCHÖNOX VNITŘNÍ KOUT
Speciální tvarovka – doplněk izolační pásky SCHÖNOX ST

approved according to

ETAG 022

Označení

Druh

Symbol EAN

Jednotka balení

0000784001

Vnitřní kout

4016447004545

50/karton

| SCHÖNOX ST EA
SCHÖNOX VNĚJŠÍ ROH
Speciální tvarovka – doplněk izolační pásky SCHÖNOX ST

approved according to

ETAG 022

Označení

Druh

Symbol EAN

Jednotka balení

0000784002

Vnější roh

4016447004552

50/karton

| VYSVĚTLIVKA ZKRATKY ETAG

approved according to

ETAG 022

ETAG – European Technical Approval Guideline
Řídicí pokyny pro evropské technické schvalování ETAG představují dokumenty
vypracované a schválené organizací EOTA (European Organisation for Technical
Approvals) na základě projednání se Stálým výborem pro stavebnictví komise ES.

ETAG 022 – Je evropská norma, popisující technické parametry pro těsnicí systémy
do vlhkých prostorů v interiérech a exteriérech na podlahy i na stěny. Norma stanovuje podmínky velmi vysokého zatížení ve vlhkém prostředí s netlakovou vodou
– vlhkostní zatížení třídy A. Norma se průběžně vytváří od roku 2005, závazná je od 1.1.2010. Všechny
komponenty systému (hydroizolační stěrky SCHÖNOX HA a SCHÖNOX 1K DS, těsnicí páska SCHÖNOS ST,
resp. manžety SCHÖNOX ST D) ve spojení s lepicími a spárovacími tmely na obklady a dlažby značky
SCHÖNOX splnily příslušné parametry a byly schváleny certifikátem evropské komise v Bruselu.
22

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

| SCHÖNOX KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ HYDROIZOLACE
V INTERIÉRECH A EXTERIÉRECH
Záruka životnosti nad 20 let

Foto: Ströher GmbH

První garantované koupelny na trhu

| SCHÖNOX 1K DS A SCHÖNOX HA
DOKONALÁ OCHRANA PROTI VODĚ |

approved according to

ETAG 022

Jediné hydroizolační hmoty na trhu, které prošly velmi náročnými testy kvality

Hydroizolační stěrka SCHÖNOX HA

dle normy ETAG 022.

včetně doplňků vyhovuje normě ETAG
na základě testů z roku 2009, stěrka

Kritéria normy ETAG O22 splňují i doplňkové výrobky SCHÖNOX AB, těsnicí páska

SCHÖNOX 1K DS pak od roku 2010.

SCHÖNOX ST, SCHÖNOX ST D, SCHÖNOX ST FC, SCHÖNOX ST ID, SCHÖNOX EA.

| Let´s stick together | www.schonox.cz |
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| BALKONOVÝ SYSTÉM SCHÖNOX

Kontaktní vrstva + spádový potěr

9
10
8

11

6

7

3
2%

Hydroizolace

5
4
2
1

1.

nerovný podkladní beton

2.

kontaktní vrstva SCHÖNOX KH + SCHÖNOX PL, resp. SCHÖNOX PFK R APID

3.

dilatační páska

4.

spádový potěr 2% SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS, resp. SCHÖNOX SEB

5.

hydroizolační stěrka SCHÖNOX 1K DS nebo 2K DS R APID, alt. izolační pásy SCHÖNOX AB

6.

koutová izolační páska SCHÖNOX ST včetně doplňků – SCHÖNOX ST IC, SCHÖNOX ST EA

7.

lepící, vysoce flexibilní tmel SCHÖNOX T T DUR, SCHÖNOX T T S8, resp. SCHÖNOX PFK

Lepidlo

8.

flexibilní vodovzdorná spárovací hmota SCHÖNOX SU, resp. SCHÖNOX UF PREMIUM

9.

těsnicí provazec SCHÖNOX PE + tr vale pružný tmel SCHÖNOX SMP

10. keramická dlažba
11. keramická tvarovka nebo systémový balkonový profil

Spárovací hmoty
Schönox s.r.o.
approved according to

ETAG 022

Škrobárenská 482
617 00 Brno
Tel:

+420 511 180 143

8

5

Fax: +420 511 180 131

02

0-01

96

| Let´s stick together | www.schonox.cz |
24

E-mail: info@schonox.cz

| Lepidla na obklady a dlažbu |
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| Lepidla na obklady a dlažbu |
| SCHÖNOX GK

1.26

Standardní cementové práškové lepidlo
Pro pokládání keramických dlaždic, obkladů a pásků do tenkého lože ve vnitřním
i vnějším prostředí. Lze použít i pro uchycení konstrukčních a izolačních desek.

cca po 15 min
cca 2,6* kg/m 2

Trvanlivost:

1 rok

DI

ou

šeno d

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

SC51125

4016447010348

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX XF

NK A

10.22

Ekonomické ﬂ exibilní lepidlo Třída C2 TE
SCHÖNOX XF je tenkovrstvý flexibilní lepící tmel klasifikace C2 TE dle EN 12004 pro
lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. Vhodný i pro slinutou dlažbu.

cca po 15 min
cca po 24 h

Spotřeba materiálu:

cca 2,6* kg/m 2

Trvanlivost:

1 rok

N

EN 120

04

Možnost zaspárování:

C2 TE

zk

ou

le

Vytvoření povlaku:

EN 120

C1 T

zk

N OV I

N

le

cca po 24 h

Spotřeba materiálu:

04

Možnost zaspárování:

DI

Vytvoření povlaku:

šeno d

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0081022000

4016447022235

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX CFK

1.05

Standardní ﬂ exibilní lepidlo Třída C2 TE
Třída C2 TE ekonomické flexibilní lepidlo s redukcí skluzu pro vnější i vnitřní prostředí. Obohaceno umělou pr yskyřicí. Vhodné pro pokládku keramických a slinutých
obkladů a dlažeb či fixaci konstrukčních a izolačních desek.

Trvanlivost:

1 rok

INK

DI

p o d í l e mi

C2 TE

ou

šeno d

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000105000

4016447004606

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX SFK
A!

* při velikosti ozubení 6 mm

í

US

p o d í l e mi

s

EN 120

C2 TE

ou

S1

le

DI

PL

E®

1 rok

OD

Trvanlivost:

N

V- E MI

C

velmi níz

cca 2,1* kg/m 2

zk

po cca 24 h

Spotřeba materiálu:

ký

04

26

po cca 15 min

Možnost zaspárování:

1.13

Standardní ﬂ exibilní lepidlo
Práškové cementové lepidlo klasifikace C2 TE dle EN 12004 pro lepení keramických
obkladů a dlažeb do tenkého lože ve vnitřním i vnějším prostředí. Vhodné i na podlahové vytápění, pro lepení izolačních a konstrukčních desek a pro montáž jemně
slinutých dlaždic.

GE

Vytvoření povlaku:

s

EN 120

zk

NOV

N

í

cca 2,6* kg/m 2

US

ký

le

Spotřeba materiálu:

PL

E®

cca po 24 h

OD

Možnost zaspárování:

velmi níz

cca po 15 min
04

Vytvoření povlaku:

V- E MI

C

GE

šeno d

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0080113000

4016447006648

25 kg pytel

42/paleta

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

| Lepidla na obklady a dlažbu |
| SCHÖNOX SFK RAPID
Rychletuhnoucí ﬂ exibilní lepidlo
Pro práce v časové tísni. Pro tenkovrstvé lepení keramických obkladů, jemně slinuté
dlažby, pásků, klinkerů apod., rovněž na podlahové vytápění. Pro montáž izolačních
a stavebních desek. Pro vnitřní a vnější prostředí.

42/paleta

| SCHÖNOX PFK

C2 FT

ou

le

Jednotka balení

25 kg pytel

DI

Balení

4016447017668

zk

Symbol EAN

0000110005

EN 120

04

Označení

N

šeno d

Vytvoření povlaku:

po cca 15 min

Možnost zaspárování:

po cca 3 h

Spotřeba materiálu:

cca 2,1* kg/m 2

Trvanlivost:

6 měsíců

Vytvoření povlaku:

po cca 20 min

1.24

Tzv. proﬁ ﬂ ex – vysoce ﬂ exibilní lepidlo pro namáhané a vlhké prostředí
Práškové lepidlo se zvýšeným modulem pružnosti speciálně vyvinuté do permanentně vlhkých prostor jako jsou například bazény. Vhodné pro pokládku keramických a slinutých obkladů a dlažeb, přírodního i umělého kamene (vyjma mramoru).
Pro eliminaci výskytů baktérií doporučujme používat metodu floating and buttering.
Otestováno na pitnou vodu.

25 kg pytel

N

DI

Jednotka balení

ou

42/paleta

| SCHÖNOX PFK RAPID

EN 120

C2 TE
S1

le

4016447009076

Balení

zk

0000124005

Symbol EAN

04

Označení

šeno d

Možnost zaspárování:

po cca 16 h

Spotřeba materiálu:

cca 2,1* kg/m 2

Trvanlivost:

1 rok

1.32

Profesionální, rychletuhnoucí ﬂ exibilní lepidlo se silně redukovanou prašností,
určené pro tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb.
Díky inovativní technologii s využitím moderních materiálů je prašnost při zpracování snížena až o 90 %. Pro všechny typy obkladů včetně jemně slinuté dlažby
a přírodního kamene necitlivého na změnu barevnosti. Vhodné pro montáž obkladu
na obklad ve vnitřním prostředí a na podlahové vytápění. Na stěny i podlahy ve
vnitřním i vnějším prostředí.

Nová receptura se vyznačuje lehkými plnivy,
nízkou spotřebou a sníženou prašností.
Balení

Jednotka balení

25 kg pytel

42/paleta

4016447021412

4 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

| SCHÖNOX PFK WHITE

C2 FTE

zk

4016447018139

0000132003

EN 120

04

0000132005

N

ou

S1

le

Symbol EAN

DI

Označení

šeno d

Vytvoření povlaku:

po cca 30 min

Možnost zaspárování:

po cca 3 h

Spotřeba materiálu:

cca 2,0* kg/m 2

Trvanlivost:

6 měsíců

Vytvoření povlaku:

po cca 15 min

1.41

Bílé ﬂ exibilní lepidlo pro profesionální účely (tzv. bílý proﬁ -ﬂ ex)
Práškové lepidlo se zvýšeným modulem pružnosti speciálně vyvinuté pro lepení
skleněné mozaiky, přírodního kamene, keramických obkladů a dlažeb v tr vale vlhkém prostředí. Vhodné pro lepení keramiky na keramiku v interiéru, na venkovní
i vnitřní prostředí. Vhodné na podlahové vytápění.

25 kg pytel

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

42/paleta

DI

Jednotka balení

C2 TE

ou

S1

le

4016447008352

Balení

zk

0000141015

Symbol EAN

EN 120

04

Označení

N

šeno d

Možnost zaspárování:

po cca 16 h

Spotřeba materiálu:

cca 2,1* kg/m 2

Trvanlivost:

1 rok

* při velikosti ozubení 6 mm
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| Lepidla na obklady a dlažbu |
| SCHÖNOX PFK PLUS

10.08

Flexibilní lepidlo pro profesionální účely s redukcí prašnosti a spotřeby
Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS R bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů.
Pr vní lepidlo SCHÖNOX s technologií DUST REDUCED – při míchání a manipulaci uvolňuje až o 90 % méně prachu než běžná lepidla. Ve výrobku je použito speciální
lehčené plnivo, které přináší až o 30 % nižší spotřebu než běžná lepidla. SCHÖNOX
PFK PLUS je flexibilní, s redukcí skluzu a vyniká okamžitou vysokou lepivou silou ke
všem typům dlaždic a podkladů. Je vhodné na podlahové topení a je velmi odolné
povětrnostním vlivům (vhodné na balkony a terasy).

1 rok

PL

í

US

p o d í l e mi

s

EN 120

C2 TE

ou

S1

le

Trvanlivost:

N

DI

cca 1,7* kg/m 2

04

po cca 24 h

Spotřeba materiálu:

zk

Možnost zaspárování:

ký

E®

po cca 20 min

OD

velmi níz

Vytvoření povlaku:

V- E MI

C

GE

šeno d

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0001008000

4016447017743

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX Q9

1.36

Rychle tuhnoucí, ﬂ exibilní, univerzální, práškové lepidlo s obsahem trasu
Vhodné zejména pro lepení kalibrovaného i nekalibrovaného neprůsvitného přírodního kamene citlivého na zbar vení, jemně slinuté dlažby, keramické dlažby a keramických desek do tenkého, středně silného nebo silného lože, rovněž pro materiály
v pásech a ručně tvarované desky. Lepidlo je určeno pro lepení na podlahu i stěny.
Lze použít i jako tekuté lože při lepení na podlahu. Nízká spotřeba díky lehčenému
plnivu. Nastavitelná konzistence (4,25– 6,0 l vody/25 kg).Splňuje požadavky směrnice pro flexi maltu vydané společností DeutscheBauchemie.

C2 FTE

ou

S1

le

6 měsíců

PL

í

US

p o d í l e mi

s

Také v provedení SCHÖNOX Q9 W - bílé

EN 120

DI

Trvanlivost:

N

04

cca 3,0* kg/m 2

zk

po cca 3 h

Spotřeba materiálu:

ký

E®

po cca 30 min

Možnost zaspárování:

OD

velmi níz

Vytvoření povlaku:

V- E MI

C

GE

šeno d

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000136000

4016447019761

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX SK

1.01

Speciální ﬂ exibilní lepidlo se zvýšeným modulem pružnosti
Jednosložkové práškové lepidlo s více než 4 násobným obsahem pr yskyřic a polymerů než mají běžná flexibilní lepidla. Spolehlivé na pružných, přetvárných a tepelně namáhaných podkladech a všude tam, kde si nejste jistí. Obsahuje i speciální
cementy, které po smíchání nevysychají běžnou cestou, ale tak, že kr ystalicky navazují molekuly vody. Ta se pak neodpařuje a nemůže poškodit materiály citlivé na
vlhkost (např. dřevo, dřevotřísky atd.). Velmi vhodné pro všechny typy keramických
obkladů a dlažeb v kombinaci s podlahovým topením.

po cca 30 min

Trvanlivost:

1 rok

N

EN 120

C2 TE

ou

le

cca 2,1* kg/m 2

04

po cca 24 h

Spotřeba materiálu:

zk

Možnost zaspárování:

DI

Vytvoření povlaku:

šeno d

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000101000

4016447000097

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX SEK*

1.48

SCHÖNOX SEK je hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní speciální práškové lepidlo,
které je určeno pro tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb. Pro balení 25 kg SCHÖNOX
SEK stačí pouze 5,75 l vody, aby byla směs připravena pro lepení. Lepidlo vyniká
svými velmi dobr ými vlastnostmi při zpracování, nejvyšší flexibilitou a vysokou počáteční přilnavostí. SCHÖNOX SEK má schopnost překlenovat a odbourávat napětí
a může být použito na mnoha podkladech bez penetrace jak ve vnitřním, tak ve
vnějším prostředí. Na stěny i podlahy, ale také na „mladé“ nevyzrálé cementové
potěr y.

* v průběhu roku 2013 bude nahrazeno lepidlem SCHÖNOX SK PREMIUM

cca 2,1* kg/m 2

Trvanlivost:

1 rok

* při velikosti ozubení 6 mm

N

N

Označení

Symbol EAN

Balení

0000148000

4016447000097

25 kg pytel

Jednotka balení
42/paleta

0000148001

4016447019792

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

EN 120

C2 TE
S2

02

po cca 24 h

Spotřeba materiálu:

04

Možnost zaspárování:

DI

28

po cca 30 min
DI

Vytvoření povlaku:

EN 120

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

| Lepidla na obklady a dlažbu |
| SCHÖNOX SLK PLUS

1.44

N OV I

Špičkové ﬂ exibilní lepidlo třídy C2 TE S1 s mimořádnými vlastnostmi.
Vhodné pro extrémní podmínky, s vysokým modulem pružnosti, lehce zpracovatelné. Lepidlo SCHÖNOX SLK PLUS je vyrobeno za použití surovin nezatěžující životní
prostředí. Jeho prašnost je snížena až o 90% oproti běžným lepidlům. Je přímo určeno pro aplikaci na balkónech, terasách a v bazénech. Díky lehčeným plnivům je
možné pokr ýt větší plochu.
Díky speciální konzistenci je možné na stěny pomocí SCHÖNOX SLK PLUS lepit i velkofomátovou dlažbu aniž by sjížděla. Lepidlo je možné míchat jak pro pokládku malých formátů, tak pro pokládku velkoformátové dlažby do „tekutého lože“.
Jedinečnost tohoto lepidla potvrzují jeho vlastnosti skloubené s ochranou zdraví řemeslníků a prakticky nulovým dopadem na životní prostředí.
Vytvoření povlaku:

15 kg pytel

DI

Jednotka balení

C2 FTE

ou

42/paleta

| SCHÖNOX 2K PU

S1

le

4016447020606

Balení

zk

0000144001

Symbol EAN

EN 120

04

Označení

N

šeno d

NK A

po cca 30 min

Možnost zaspárování:

po cca 16 h

Spotřeba materiálu:

cca 1,3-2,0* kg/m2

Trvanlivost:

1 rok

1.25

Speciální dvousložkové polyuretanové lepidlo na obklady, dlažby, mozaiky a přírodní kámen
Lepidlo vhodné zejména na problematické a vibrující podklady (kov, plasty, PVC).
V porovnání s cementovými lepidly je vysoce pružné i po zaschnutí. Dosahuje výborných přídržností k již zmíněným hladkým a nesavým podkladům a je schopné
reagovat na jejich rozdílné roztažnosti. Konzistence lepidla zaručuje jednoduché
zpracování podobné běžným práškovým lepidlům. Je bez obsahu rozpoušťedel.

N EN 1
DI

04
20

zkou

še

R2

no dle

Dodání na objednávku

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000125004

4016447003470

6 kg plechovka

60/paleta

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

Vytvoření povlaku:

cca 45 min

Možnost zaspárování:

po cca 4 h

Spotřeba materiálu:

cca 2,5* kg/m 2

Trvanlivost:

1 rok

* při velikosti ozubení 6 mm
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vhodné

| Lepidla na obklady a dlažbu – použití |

možné
nevhodné

SCHÖNOX PFK PLUS

SCHÖNOX Q9

SCHÖNOX Q9 W

SCHÖNOX SK

SCHÖNOX SEK

SCHÖNOX SLK PLUS

SCHÖNOX 2K PU

R2

SCHÖNOX PFK WHITE

C2 TE S2 C2 TE S1

SCHÖNOX PFK RAPID

C2 TE

SCHÖNOX PFK

C2 TE S1 C2 FTE S1 C2 TE S1 C2 TE S1 C2 FTE S1 C2 FTE S1

SCHÖNOX SFK RAPID

C2 FT

SCHÖNOX SFK

C2 TE S1

SCHÖNOX CFK

C2 TE

SCHÖNOX XF

C2 TE

SCHÖNOX GK

C1 T

Sádrová omítka (tl. min. 1 cm), vyschlá

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Cementová omítka

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

Vnitřní stěny
Zdivo

Izolační desky – polystyren
Sádrokarton
Sádrové tvárnice, silikátové desky
Původní keramický obklad
Olejové a disperzní nátěry, laky
Beton, lehčený beton (stáří min. 6 měsíců), plynobeton

6

Ocel
Plasty

6

Mladé nevyzrálé potěry (stáří do 5 dnů)
Dřevotřísková deska (V 100)
Podklady v mokrém prostředí

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vnitřní podlahy
Litý beton, prefabrikáty (stáří více jak 6 měsíců)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Cementový potěr

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

SCHÖNOX SEB (rychletvrdnoucí potěr)

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

1

1

Suchý potěr
Potěry na bázi sulfátu vápenatého
Magnezitové potěry
Potěry z litého asfaltu, popískované GE 10, GE 15
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba

3

3

Olejové nátěry a laky na potěrech
Ocel
Dřevotřísková deska (V 100)
Potěry na podlahovém vytápění
Podklady ve vlhkém prostředí

1

1

Podklady v trvale mokrém prostředí
Umělé podlahy, PVC, linoleum
Zbytky podlahových lepidel vodovzdorných

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

Speciální keramické obklady
Přírodní kámen citlivý na zbarvení a deformaci
Přírodní kámen necitlivý na zbarvení a deformaci
Umělý kámen
Jemně slinutá dlažba
Skleněná mozaika
Dlažba z čediče (EUTIT)
Velkoformátové desky (od 50 × 50 cm)

2

Bazény

1

Nádrže na pitnou vodu

1

1

Vnější plochy
Zdivo

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Cementová omítka

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Podklady v trvale mokrém prostředí

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Litý beton, prefabrikáty (stáří více než 6 měsíců)
Cementový potěr

6

Zateplené fasády
Vysvětlivky:
1 doporučujeme v kombinaci s hydroizolací SCHÖNOX | 2 pouze metodou ﬂoating and buttering | 3 penetrace SCHÖNOX SHP | 4 penetrace SCHÖNOX KH 1:1, resp. SCHÖNOX KH FIX
5 penetrace SCHÖNOX EG | 6 penetrace SCHÖNOX KH 1:3, resp. SCHÖNOX KH FIX | 7 penetrace SCHÖNOX KH 1:5, resp. SCHÖNOX KH FIX | 8 přebroušení, event. penetrace SCHÖNOX SG
Veškerá doporučení se vztahují na podklady zhotovené podle normy. Pro detailnější použití lepidel vyhledejte příslušný technický list. Použití hmot předpokládá správnou
přípravu podkladů a dodržení technologických postupů pro použití jednotlivých výrobků viz. technické listy.
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| Pro větší výkon
při pokládce dlažby |
Pro všechny, pro něž není pokládka dostatečně rychlá, jsme nyní vyvinuli nové
lepidlo SCHÖNOX TT S8 RAPID pro tenké, tekuté a střední lože. Díky jeho optimální spotřebě dosáhnete výrazně vyššího plošného výkonu na 1 m 2 . Kromě toho je
pokládka podstatně příjemnější. Díky technologii DUST REDUCED jsou nejjemnější
prachové částice takřka zcela svázány. Proto při zpracování nedochází k rozvíření
prachu. SCHÖNOX TT S8 RAPID může být použit ve vnitřním i vnějším prostředí
a je ideální na pokládku velkoformátových dlažeb (např. 50 × 50 cm nebo větších). Skrze ideální reologické vlastnosti reaguje SCHÖNOX TT S8 RAPID na tlak
a posuvnou sílu tak, že během posunu dlaždice zabraňuje propadání. Obzvlášť
u velkých ploch s vysokým zatížením, např. autosalony nebo nákupní centra,
doporučujeme nové lepidlo SCHÖNOX TT S8 RAPID. Perfektní trend pro všechny
obkladače, kteří používají špičkové produkty a přitom kladou důraz na obzvláště
úsporné zpracování.

Profitujte z vynikajících vlastností lepidla a přidejte ještě obrovskou výhodu
úspory času. Již po pouhých 3 hodinách je SCHÖNOX TT S8 RAPID pochozí a připravené pro spárování, stejně jako po 24 hodinách plně zatížitelné! Rychleji to

Prokázána snížená prašnost
u SCHÖNOX TT S8 RAPID o cca 90 %

již ani nejde!

SCHÖNOX TT S8 RAPID je po 3 hodinách pochozí s možností spárování.

| S lepidlem SCHÖNOX TT S8 RAPID
to jde mnohem lépe |
 více m 2 plošného výkonu díky optimální spotřebě: snížíte Vaše náklady

na 1 m a zvýšíte Vaši výkonnost
2

Enormně plošný výkon díky
optimální spotřebě

 snížení prašnosti o cca 90 %: pro značně příjemnější práci a snížení nákladů

na úklid
 vynikající na pokládku keramických dlažeb a jemně slinutých dlaždic

ve vnitřním a vnějším prostředí
 vhodné pro většinu kalibrovaných i nekalibrovaných kamenů
 optimální vlastnosti při zpracování
 obzvláště vhodné na velké formáty, např. 50 × 50 cm a větší
 ideální pro vysoká zatížení, např. v autosalónech
 SCHÖNOX TT S8 RAPID splňuje požadavky C2 FE S1 dle normy DIN EN 12004

(ČSN EN 12004)
Obzvláště vhodné pro velké
formáty

Schönox s.r.o.
Škrobárenská 482
617 00 Brno
Tel:

+420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131
The SCHÖNOX management system
is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.
Reg. Nr. 3116-02

E-mail: info@schonox.cz
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| RODINA PROFESIONÁLNÍCH LEPIDEL PFK
Profesionální varianty
SCHÖNOX PFK
Vysoce ﬂ exibilní lepidlo pro namáhané a vlhké prostředí, tzv. proﬁ -ﬂ ex
Lepidlo vyniká svými velmi dobr ými vlastnostmi při zpracování a vysokou
počáteční silou. Je vhodné zejména pro kladení jemně slinuté dlažby ve
vnitřním i vnějším prostředí, a to jak na stěnu, tak i na podlahu. Lepidlo je
atestováno na pitnou vodu.

SCHÖNOX PFK PLUS
Profesionální ﬂ exibilní lepidlo s redukcí prašnosti a spotřeby
Pr vní lepidlo SCHÖNOX s technologií DUST REDUCED – při míchání a manipulaci uvolňuje až o 90 % méně prachu než běžná lepidla. Ve výrobku je
použito speciální lehčené plnivo, které přináší až o 30 % nižší spotřebu než
běžná lepidla.

SCHÖNOX PFK RAPID
vysoce ﬂ exibilní rychletvrdnoucí lepidlo
Lepidlo s vysokým podílem pr yskyřic a také modulem pružnosti zvládá
všechny náročné podklady i provozy. Vyznačuje se r ychlým náběhem pevností s možností slabého zatížení a spárování již po 3 hod. Voda obsažená
v materiálu se navazuje na kr ystaly speciálních cementů, čímž se významně
zkracuje doba zrání lepidla. Vhodné pro pokládku jemně slinutých i keramických obkladů a dlažeb, přírodních kamenů (vyjma těch, které jsou citlivé
na změny barevnosti) a konstrukčních a izolačních desek.

C2 FT

zk

ou

S1

le

DI

EN 120

04

N

šeno d

SCHÖNOX PFK WHITE
vysoce ﬂ exibilní lepidlo pro mramor a skleněné mozaiky
Práškové lepidlo se zvýšeným modulem pružnosti speciálně vyvinuté pro
tenkovrstvé lepení přírodních kamenů citlivých na vlhkost a zbar vení (mramor y, pískovce, travertiny) a na skleněné obklady a mozaiky. V kombinaci
se skleněnou mozaikou je určené i do permanentně vlhkých prostor jako
jsou například bazény. Vhodné i na podlahové vytápění. Vyvinuto technologiemi CLIMATRIX a DUST REDUCED.

Schönox s.r.o.
Škrobárenská 482
617 00 Brno
Tel:

+420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131
The SCHÖNOX management system
is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.
Reg. Nr. 3116-02
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E-mail: info@schonox.cz

| Podlahová lepidla na dlažbu a kámen |
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| Podlahová lepidla na dlažbu a kámen |
| SCHÖNOX TT DUR

1.03

Flexibilní podlahové lepidlo tekuté konzistence na vysoce zatížené plochy
Lepidlo je vyvinuté a atestované pro lepení keramické dlažby a přírodního kamene ve
vnějším prostředí (balkony, terasy atd.) a také ve vysoce mechanicky a chemicky zatížených provozech. Při použití speciální ozubené stěrky SCHÖNOX lepidlo velmi dobře drží
tvar ozubení a při položení dlaždice se ideálně rozmístí a zajistí tak požadované úplné
pokrytí. Lepidlo má zvýšené pevnosti jak v tlaku, tak vůči bodovému zatížení. Odolává
též vibrujícímu zatížení. Je vyrobeno novou technologií CLIMATRIX, proto je mimořádně
odolné a stálé vůči termickému a vlhkostnímu zatížení. Součást systému BALTERRA.
GISCODE ZP1 – cementový výrobek s nízkým obsahem chromu
C2 E

zk

ou

Vytvoření povlaku:

S1

le

DI

EN 120

04

N

šeno d

po cca 30 min

Možnost zaspárování:

po cca 24 h

Spotřeba materiálu:

cca 2,6* kg/m 2

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Trvanlivost:

1 rok

0000103000

4016447013417

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX TT S8

1.49

Téměř bezprašné, hydraulické, ﬂ exibilní podlahové lepidlo
Ideální pro pokládku dlažby a keramických desek do tekutého lože bez vzniku dutých míst. SCHÖNOX T T S8 je díky použití nejmodernějších surovin a inovační výrobní technologie téměř bezprašné – prašnost při míchání snížena téměř o 90 %.
Vhodné pro pokládku jemně slinuté keramiky a kalibrovaných i nekalibrovaných,
neprůsvitných přírodních materiálů, citlivých na zbar vení. Lepidlo je určeno na podlahy do vnitřního i vnějšího prostředí. Optimální spotřeba díky lehčenému plnivu.
Lepidlo se používá pro pokládku do tenkého, tekutého a středního lože.

1 rok

PL

í

US

p o d í l e mi

s

EN 120

C2 E

ou

S1

le

Trvanlivost:

N

DI

cca 2,3* kg/m2

zk

po cca 16 h

Spotřeba materiálu:

04

Možnost zaspárování:

ký

E®

po cca 30 min

OD

velmi níz

Vytvoření povlaku:

V- E MI

C

GE

šeno d

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000149000

4016447018634

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX TT S8 RAPID

10.21

Téměř bezprašné, rychletvrdnoucí, ﬂ exibilní podlahové lepidlo
Ideální pro pokládku dlažby a keramických desek do tekutého lože bez vzniku dutých míst. SCHÖNOX T T S8 R APID je díky použití nejmodernějších surovin a inovační
výrobní technologii téměř bezprašné – prašnost při míchání snížena téměř o 90 %.
Vhodné pro pokládku jemně slinuté keramiky a kalibrovaných i nekalibrovaných,
neprůsvitných přírodních materiálů, citlivých na zbar vení. Lepidlo je určeno na podlahy do vnitřního i vnějšího prostředí. Optimální spotřeba díky lehčenému plnivu.
Nastavitelná konzistence (6,0 –7,0 l vody/25 kg). Lepidlo se používá pro pokládku do
tenkého, tekutého a středního lože.

cca 2,3* kg/m2

Trvanlivost:

6 měsíců

N

EN 120

C2 FE

ou

S1

le

Spotřeba materiálu:

DI

po cca 3 h
zk

po cca 30 min

Možnost zaspárování:

04

Vytvoření povlaku:

šeno d

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0001021000

4016447020729

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX FB FLEX

1.28

Vysoce ﬂ exibilní rychletuhnoucí podlahové lepidlo na bázi alfa půlhydrátu (sádry)
Lepidlo vhodné pro lepení velkoformátových keramických a slinutých dlažeb i přírodních kamenů bez výskytu dutých míst. Možnost použití tohoto lepidla na sádrové
podklady prakticky bez penetrace zkracuje dobu montáže o cca 24 hod. a absolutně
bez rizika. Při použití speciální ozubené stěrky SCHÖNOX lepidlo velmi dobře drží
tvar ozubení a při položení dlaždice se ideálně rozmístí a zajistí tak požadované
úplné pokr ytí. Lepidlo má zvýšené pevnosti jak v tlaku, tak vůči bodovému zatížení.
Odolává též vibrujícímu zatížení. Vhodné i na podlahové vytápění.

Vytvoření povlaku:

34

cca po 20 min

Možnost zaspárování:

cca po 24 h

Spotřeba materiálu:

cca 2,6* kg/m 2

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Trvanlivost:

6 měsíců

0000128000

4016447003517

25 kg pytel

42/paleta

* v závislosti na podkladu, ozubení stěrky
a formátu obkladu

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

vhodné

| Lepidla na dlažbu a kámen – použití |

možné

C2 E S1

C2 E S1

C2 FE S1

C2 E

SCHÖNOX
TT DUR

SCHÖNOX
TT S8

SCHÖNOX
TT S8 RAPID

SCHÖNOX
FB FLEX

nevhodné

6

6

6

6

Vnitřní podlahy
Litý beton, prefabrikáty (stáří více jak 6 měsíců)
Cementový potěr

6

6

SCHÖNOX SEB (rychletvrdnoucí potěr)

6

6

Suchý potěr
Potěry na bázi sulfátu vápenatého

4

4

4

Magnezitové potěry

5

5

5

5

Potěry z litého asfaltu, popískované GE 10, GE 15

3

3

3

3

Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba

3

3

3

3

Olejové nátěry a laky na potěrech

3

3

3

3

Ocel
Dřevotřísková deska (V 100)

3

3

Potěry na podlahovém vytápění
Podklady ve vlhkém prostředí

1

1

1

Podklady v trvale mokrém prostředí

1

1

1

Umělé podlahy, PVC, linoleum

3

3

3

3

Zbytky podlahových lepidel vodovzdorných

3

3

3

3

3

3

3

Litý beton, prefabrikáty (stáří více než 6 měsíců)

6

6

6

Cementový potěr

6

6

6

Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba

2

2

2

Podklady v trvale mokrém prostředí

1

1

1

Speciální keramické obklady
Přírodní kámen citlivý na zbarvení
Přírodní kámen necitlivý na zbarvení
Umělý kámen
Venkovní keramické a betonové nekalibrované dlažby
Jemně slinutá dlažba
Skleněná mozaika
Dlažba z čediče (EUTIT)
Velkoformátové desky (od 50 × 50 cm)
Bazény
Nádrže na pitnou vodu
Vnější plochy
Zdivo
Cementová omítka

Zateplené fasády
Vysvětlivky:
1 doporučujeme v kombinaci s hydroizolací SCHÖNOX | 2 přebroušení, event. penetrace SCHÖNOX SG | 3 penetrace SCHÖNOX SHP | 4 penetrace SCHÖNOX KH 1:1, resp.
SCHÖNOX KH FIX | 5 penetrace SCHÖNOX EG | 6 penetrace SCHÖNOX KH 1:5 až 1:3 dle savosti podkladu, resp. SCHÖNOX KH FIX
Veškerá doporučení se vztahují na podklady zhotovené podle normy. Pro detailnější použití lepidel vyhledejte příslušný technický list. Použití hmot předpokládá správnou
přípravu podkladů a dodržení technologických postupů pro použití jednotlivých výrobků viz. technické listy.
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| Spárovací hmoty |
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| Spárovací hmoty |
| SCHÖNOX WD FLEX

2.07

ou

šeno
dl

DI

WA

N

Barva

Označení

Symbol EAN

viz tabulka strana 42

88

CG2

e

zk

Jemná vodoodpudivá ﬂ exibilní barevná spárovací hmota pro spáry 1–6 mm
Spárovací hmota SCHÖNOX WD FLEX se vyznačuje zejména zvýšenou odolností vůči
pronikající vodě (téměř nulová nasákavost) a chemickým čistidlům. Má velice estetický a homogenní povrch bez bublinek a kapilár. Vhodná do vnitřního i vnějšího
prostředí. V interiéru je vhodná na všechny typy keramiky a na podlahové vytápění.
Pro spárování venkovních prostorů vystavených termickým vlivům doporučujeme
spárovací hmotu SCHÖNOX UF PREMIUM nebo SCHÖNOX SU.

EN 138

Doba zpracování při 18°C: cca 2 h

Balení

Jednotka balení

Velikost spáry:

1–6 mm

25 kg pytel

42/paleta

Spotřeba:

500–800 g/m 2

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

Trvanlivost:

1 rok

| SCHÖNOX SB FLEX

2.24

Vodoodpudivá ﬂ exibilní spárovací hmota pro spáry 2–20 mm s antibakteriálními
přísadami pro široké spáry
Spárovací hmota přináší zejména zvýšené odolnosti vůči vodě (téměř žádná nasákavost) a chemickým čistidlům. Má kompaktní povrch. Vysoká povrchová alkalita spárovací hmoty spolehlivě ničí zárodky zhoubných plísní a bakterií. Vhodná na všechny
typy keramiky, na podlahové topení i do vnějšího prostředí. Pro zvýšení chemické
odolnosti se spárovací hmota SB Flex směšuje s výrobkem SCHÖNOX CJ.
V- E MI

OD
PL

E®

velmi níz

US

í
p o d í l e mi

s

Barva

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

stříbrošedá

0000224275

4016447009731

25 kg pytel

42/paleta

manhattan

0000224295

4016447009656

25 kg pytel

42/paleta

WA

4016447009700

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX SU

N

0000224005

e

CG2

DI

šedá

šeno
dl

zk

Doba zpracování při 18°C: cca 2 h
ou

88

ký

C

GE

EN 138

Velikost spáry:

2–20 mm

Pochůznost:

po cca 12 h

Trvanlivost:

1 rok

2.20

Vysoce kvalitní, mechanicky odolná, ﬂ exibilní spárovací hmota se špičkovými
parametry
Pro zhotovení velmi odolných spár na balkonech, terasách, v mokr ých provozech, na
přetvárných podkladech, v dopravním stavitelství a pro plochy s vysokým mechanickým namáháním. Je vyrobena novou technologií CLIMATRIX, proto je mimořádně
odolná a stálá vůči termickému a vlhkostnímu zatížení. Součást systému BALTERR A .
Otestováno na pitnou vodu.

í

s

*zboží je dostupné pouze na objednávku

Balení

Doba zpracování při 18°C: cca 30 min

Jednotka balení
42/paleta

0000220274

4016447009502

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

0000220295

4016447009359

25 kg pytel

42/paleta

0000220294

4016447009373

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

N

stříbrošedá

CG2
WA

e

25 kg pytel

šeno
dl

4016447009489

DI

0000220275

ou

88

Symbol EAN

US

p o d í l e mi

zk

Označení

PL

E®

Barva

OD

velmi níz

ký

V- E MI

C

GE

EN 138

Velikost spáry:

3–15 mm

Pochůznost:

po cca 3 h

Trvanlivost:

6 měsíců

manhattan

0000220005

4016447009458

25 kg pytel

42/paleta

0000220223

4016447005443

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

0000220205

4016447009427

25 kg pytel

42/paleta

0000220204

4016447009441

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

0000220085

4016447009380

25 kg pytel

42/paleta

0000220084

4016447009403

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

šedá

tmavě šedá

antracit*

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.
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| Spárovací hmoty |
| SCHÖNOX UF PREMIUM

2.08

Univerzální ﬂ exibilní spárovací hmota pro profesionální účely
Vysoce jakostní univerzální spárovací hmota na všechny typy keramických dlaždic,
přírodních kamenů citlivých a necitlivých na zbar vení, stejně tak skleněných mozaik
v interiéru a exteriéru. K dispozici v různých odstínech. Splňuje parametr y CG2 dle
DIN 13888. Vyhovuje požadavkům BS 5980 o odolnosti proti mikroorganizmům.

zk

WA

88

1 rok

šeno

CG2

e

Trvanlivost:

ou

í

US

p o d í l e mi

s

Barva

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

bílá

0000208011

4016447017132

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

jasmín

0000208071

4016447016999

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

bahamabéž

0000208041

4016447016975

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

hnědá

0000208021

4016447017033

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

dl

po cca 6 h

N

1–12 mm

Pochůznost:

DI

Velikost spáry:

PL

E®

Doba zpracování při 18°C: cca 60 min

OD

velmi níz

ký

V- E MI

C

GE

EN 138

stříbrošedá

0000208271

4016447016944

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

0000208290

4016447016937

25 kg pytel

42/paleta

0000208291

4016447016913

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

0000208000

4016447016906

25 kg pytel

42/paleta

manhattan

šedá
0000208001

4016447016883

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

tmavě šedá

0000208201

4016447017057

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

antracit

0000208081

4016447017293

5 kg sáček

po 4 ks = 50/paleta

| SCHÖNOX RF

2.31

Cementová spárovací hmota pro spáry tl. 5–40 mm.
Dobře zpracovatelná cementová spárovací hmota pro spárování hrubé keramiky,
cotta, desek z umělého kamene, lomového kamene, mnohoúhelníkových desek,
přírodního kamene necitlivého na zabar vení a kamenné dlažby. Splňuje požadavky
CG2 podle normy 13888. Je vhodná do vnitřního i vnějšího prostředí.

po cca 24 hod.

WA

88

1 rok

šeno

CG2

e

Trvanlivost:

ou

dl

5–40 mm

N

po 7 dnech

Šířka spáry:

DI

Chemické zatížení:

zk

Pochůznost:

EN 138

Barva

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

šedá

0000231220

4016447012618

25 kg pytel

42/paleta

| SCHÖNOX XR

2.91

Speciální spárovací hmota na keramické obklady a dlažbu ve vnitřním i vnějším
prostředí pro spáry tl. 2–10 mm.
Spárovací hmota SCHÖNOX XR je vhodná pro spárování keramických obkladů, skleněné mozaiky, skleněných obkladů či cotta. Díky zvýšené chemické odolnosti v oblastech jako veřejné stravování, kuchyně, veřejné bazény, výrobny polotovarů, laboratoře, nemocnice. Hmota je odolná četným chemickým produktům a častému
čištění. Pro zvýšení chemické odolnosti se spárovací hmota XR směšuje s výrobkem SCHÖNOX CJ.

WA

88

6 měsíců

Barva

Označení

Symbol EAN

Balení

bílá

0090227010

4016447011277

25 kg pytel

Jednotka balení
42/paleta

šedá

0090227290

4016447011284

25 kg pytel

42/paleta

šeno
e

Trvanlivost:

ou

CG2

N

2–10 mm

dl

po 24 h při 20 °C

Šířka spáry:

DI

38

1 h při 20 °C

Pochůznost:

zk

Doba zpracování:

EN 138

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

| Spárovací hmoty |
| SCHÖNOX CJ
Aditivum na bázi dvousložkové epoxidové emulze
(složka A: pryskyřice, složka B: tužidlo)
SCHÖNOX CJ nahrazuje záměsovou vodu ve směsi při přípravě spárovací hmoty
SCHÖNOX XR (SCHÖNOX SB-FLEX) z důvodu zlepšení odolnosti při častém čištění,
vůči oděru a vůči středně agresivním chemikáliím.
Dvousložková epoxidová emulze SCHÖNOX CJ složka A a složka B 2 × 2,5 kg umožňuje zpracování s materiálem SCHÖNOX XR (SCHÖNOX SB-FLEX) o hmotnosti 25 kg
bez přidání vody.

Barva

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

bílá (složka A)

0080241004

4016447021276

2,5 kg v 3 l kanystru

bílá (složka B)

0080241005

4016447021313

2,5 kg v 3 l kanystru

Doba zpracování:

1 h při 20 °C

Pochůznost:

po 24 h při 20 °C

72/paleta

Šířka spáry:

2–15 mm

72/paleta

Trvanlivost:

6 měsíců

| SCHÖNOX CF

2.21

N
REC OVÁ
E PT
UR A
!

Dvousložková barevná epoxidová spárovací hmota
Materiál s velmi vysokou chemickou i mechanickou odolností vhodný pro spárování
i lepení keramických obkladů a dlažeb v potravinářských a zemědělských provozech
(mlékárny, masokombináty, sodovkárny, pivovar y, kravíny) či v chemických výrobách nebo laboratořích dále například na plovárnách
a v bazénech. Atest o zdravotní nezávadnosti a použití v potravinářském provozu.
větší množství je na objednávku

Barva

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

bílá
stříbrošedá
šedá
bílá
stříbrošedá
šedá
pískovec
kobaltová modř
antracit

0000245013
0000245273
0000245003
0000245016
0000245276
0000245006
0000245576
0000245526
0000245086

4016447022280
4016447022303
4016447022327
4016447022273
4016447022297
4016447022310
4016447022358
4016447022341
4016447022334

5 kg kbelík
5 kg kbelík
5 kg kbelík
2,5 kg kbelík
2,5 kg kbelík
2,5 kg kbelík
2,5 kg kbelík
2,5 kg kbelík
2,5 kg kbelík

60/paleta
60/paleta
60/paleta
36/paleta
36/paleta
36/paleta
36/paleta
36/paleta
36/paleta

| SCHÖNOX ES

Pochůznost:

po cca 16 h

Doba zpracování při 18 °C: cca 50 min
Chemické zatížení:

po 7 dnech

Trvanlivost:

18 měsíců

2.06

Vysoce kvalitní trvale pružný silikonový tmel
Tr vale elastický tmel odolný vůči plísním vhodný na velmi namáhané spoje v sociálních zařízeních okolo van a umyvadel a pro vytmelení dilatačních spár. Navazuje na
barevnou řadu spárovacích hmot SCHÖNOX a je k dostání v 21 barevných odstínech
včetně transparentní.

Barva

Označení

Symbol EAN

viz tabulka strana 42

Vytvoření povlaku:

cca 15 min

Teplota při zpracování:

+5 °C až +40 °C

Balení

Jednotka balení

Tepelná odolnost:

−60 °C až +150 °C

tuba 300 ml

12/karton

Trvanlivost:

18 měsíců

| SCHÖNOX SMP

9.89

Trvale pružný tmel na bázi MS polymeru.
Je určen především k vyplňování dilatačních spár v koupelnách, kuchyních a provozech s vysokým vlhkostním zatížením. Určený do vnitřního i vnějšího prostředí.
Má velmi dobrou přilnavost ke většině materiálů, je neutrální (nekorozivní) vůči
materiálům, za vlhka tuhnoucí, s protiplísňovým efektem a přetíratelný. Vhodný
i do bazénů
Náhrada za výrobek SCHÖNOX MES.

Barva

Označení

Symbol EAN

viz tabulka strana 42

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

Vytvoření povlaku:

cca 35–45 min

Teplota při zpracování:

+5 °C až +40 °C

Balení

Jednotka balení

Tepelná odolnost:

−40 °C až +100 °C

tuba 300 ml

6/karton

Trvanlivost:

min. 12 měsíců

39

| Spárovací hmoty |
| CASCO S 20
Špičkový MS-polymerový tmel pro výplně dlouhých spár, je vhodný pro všechny
porézní plochy ve vnějším prostředí, jako jsou balkony či terasy a fasády. Před použitím doporučujeme spáru vyčistit a odmastit vhodným přípravkem. Tmel vyniká
svou extrémní elasticitou, nepraská, krátkým časem vytvrzení a dobrou přilnavostí
k většině stavebních materiálů.
Barevné provedení: bílá, šedá – balení 600 ml.
Casco S 20 dodáváme pouze na objednávku.

Teplota při zpracování:

40

+5 °C až +40 °C

Vytvoření povlaku:

cca 45 min

Barva

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Teplotní odolnost:

−40 °C až +70 °C

bílá

401149110

7311980111765

600 ml

12/karton

Trvanlivost:

1 rok

šedá

401249110

7311980111772

600 ml

12/karton

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

| Spárovací hmoty |
| Spárovací hmoty – tabulky spotřeb |
SCHÖNOX WD FLEX, SCHÖNOX UF PREMIUM

ρ [kg/l]

průřez
spáry
(mm)

Rozměr dlaždice (cm)

255 × 255

5×5

10 × 10

15 × 15

15 × 20

20 × 20

30 × 30

SCHÖNOX WD FLEX

1,5

2×5

1,2

0,6

0,3

0,2

0,17

0,15

0,1

SCHÖNOX UF PREMIUM

1,4

3×5

1,8

0,9

0,45

0,3

0,26

0,23

0,15

SCHÖNOX SB FLEX, SCHÖNOX SU, SCHÖNOX XR

ρ [kg/l]

průřez
spáry
(mm)

Rozměr dlaždice (cm)

10 × 20

20 × 20

5 × 25

115 × 24

25 × 25

20 × 30

30 × 30

40 × 40

SCHÖNOX SB FLEX

1,7

6 × 10

1,56

1,02

2,46

1,32

0,82

0,85

0,67

0,51

SCHÖNOX SU

1,7

8 × 10

2,1

1,36

3,28

1,76

1,1

1,13

0,9

0,68

SCHÖNOX XR

1,7

10 × 10

2,6

1,7

4,1

2,2

1,36

1,41

1,12

0,85

ρ [kg/l]

průřez
spáry
(mm)

SCHÖNOX CJ

SCHÖNOX CJ

0,34

Rozměr dlaždice (cm)

10 × 20

20 × 20

5 × 25

115 × 24

25 × 25

20 × 30

30 × 30

40 × 40

6 × 10

0,31

0,2

0,49

0,26

0,16

0,17

0,13

0,1

8 × 10

0,42

0,27

0,66

0,35

0,22

0,23

0,18

0,14

10 × 10

0,52

0,34

0,82

0,44

0,27

0,28

0,22

0,17

SCHÖNOX CF

ρ [kg/l]

SCHÖNOX CF

1,6

průřez
spáry
(mm)

Rozměr dlaždice (cm)

5×5

10 × 10

15 × 15

5 × 25

10 × 20

115 × 24

20 × 30

30 × 30

2×5

0,64

0,32

0,21

–

–

–

–

–

3×5

0,96

0,48

0,32

–

–

–

–

–

6 × 10

–

–

–

2,3

1,44

1,26

0,8

0,64

8 × 10

–

–

–

3,07

1,92

1,68

1,06

0,85

10 × 10

–

–

–

3,84

2,4

2,1

1,33

1,06

SCHÖNOX MES, SCHÖNOX SMP, SCHÖNOX ES
SCHÖNOX SMP

cca 60 ml/bm

SCHÖNOX ES

cca 60 ml/bm

SPOTŘEBA MATERIÁLU kg/m 2 (všechny uvedené údaje jsou hodnoty přibližné)
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| Spárovací hmoty |
| Označení SCHÖNOX WD FLEX |
Bar va

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000207013

4016447005306

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

0000207015

4016447009113

25 kg pytel

42/paleta

jasmín

0000207073

4016447005368

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

béžová

0000207033

4016447015855

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

bílá káva

0000207663

4016447015947

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

bahamabéž

0000207043

4016447007997

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

světlá hnědá

0000207423

4016447015886

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

hnědá

0000207173

4016447015879

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

ořechová

0000207463

4016447015916

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

bílá

cihlová

0000207323

4016447015954

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

manhattan

0000207293

4016447008017

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

0000207003

4016447005320

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

šedá
0000207005

4016447009175

25 kg pytel

po 4 ks = 36/paleta

tmavě šedá

0000207203

4016447008031

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

antracit

0000207083

4016447008055

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

písková

0000207443

4016447015930

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

stříbrošedá

0000207273

4016447009168

5 kg sáček

po 4 ks = 36/paleta

Jednotka balení

| Označení SCHÖNOX ES |
Bar va

Označení

Symbol EAN

Balení

bílá

0060051058

4016447002770

300 ml tuba

12/karton

jasmín

0060051284

4016447005368

300 ml tuba

12/karton

béžová

0060053307

4016447013639

300 ml tuba

12/karton

bílá káva

0060051280

4016447013622

300 ml tuba

12/karton

bahamabéž

0060051107

4016447002794

300 ml tuba

12/karton

světlá hnědá

0060051043

4016447013691

300 ml tuba

12/karton

hnědá

0080206179

4016447013684

300 ml tuba

12/karton

ořechová

0060051044

4016447013738

300 ml tuba

12/karton

cihlová

0080238499

4016447013752

300 ml tuba

12/karton

stříbrošedá

0060051089

4016447014063

300 ml tuba

12/karton

manhattan

0060051106

4016447002824

300 ml tuba

12/karton

šedá

0060058361

4016447016371

300 ml tuba

12/karton

tmavě šedá

0080206209

4016447016463

300 ml tuba

12/karton

antracit

0000000125

4016447002848

300 ml tuba

12/karton

transparent

0000206069

4016447002763

300 ml tuba

12/karton

písková

0060051281

4016447013745

300 ml tuba

12/karton

| Označení SCHÖNOX SMP |
Bar va
bílá

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

358144110

7311980138076

300 ml tuba

6/karton

bahamabéž*

358644110

7311980138120

300 ml tuba

6/karton

hnědá*

358844110

7311980138144

300 ml tuba

6/karton

manhattan

358044110

7311980138069

300 ml tuba

6/karton

šedá

358244110

7311980138033

300 ml tuba

6/karton

tmavě šedá*

358744110

7311980138137

300 ml tuba

6/karton

antracit*

358544110

7311980138113

300 ml tuba

6/karton

světle šedá*

358344110

7311980138090

300 ml tuba

6/karton

bílá káva*

358444110

7311980138106

300 ml tuba

6/karton

*zboží je dostupné pouze na objednávku
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vhodné

| Spárovací hmoty – použití |

možné
nevhodné

SCHÖNOX UF PREMIUM

SCHÖNOX RF

SCHÖNOX XR

SCHÖNOX CJ

SCHÖNOX CF

SCHÖNOX SMP

SCHÖNOX ES

Druh podkladu

pružné tmely

SCHÖNOX SU

Spárované plochy

RG2

SCHÖNOX SB FLEX

Druh zatížení

přísada

SCHÖNOX WD FLEX

CG2

1–6
mm

8–20
mm

3–15
mm

1–12
mm

5–40
mm

2–10
mm

2–10
mm

1–10
mm

1–10
mm

1–10
mm

Stěny
Keramické obklady
v běžně zatíženém
prosředí

Obytné a pracovní prostory
(koupelny, prádelny)

Slabé mechanické zatížení

Mokrem zatížené prostředí –
sportovní a dopravní stavby

Pod silným mechanickým
a chemickým zatížením

Pivovary, mlékárny, čističky,
laboratoře

Trvale mokré prostředí

Bazény

Termicky namáhané
plochy – fasády

Fasády a sokly bytů, hotelů,
atd.

Rychlé počáteční zatížení

Po 3 hodinách

Pevné podklady
Přetvárné podklady
(dřevotřísky, sádrokartony)

Stěny – typ obkladu
Slinutý nenasákavý obklad
Keramický obklad
Tažená keramika
Keramické mozaiky
Skleněné obklady a mozaiky
Přírodní kámen
Přírodní kámen citlivý na zbarvení
Umělý kámen
Podlahy – dlažby
Pevné podklady
Keramické dlažby v běžně
zatíženém prosředí

Obytné a pracovní prostory
(koupelny, prádelny)

Přetvárné podklady
(dřevotřísky, sádrokartony)
Podlahové vytápění

Slabé mechanické zatížení

Mokrem zatížené prostředí –
sportovní a dopravní stavby

Silné mechanické zatížení

Prodejny, hotelové haly,
restaurace atd.

Pod silným mechanickým
a chemickým zatížením

Pivovary, mlékárny, čističky,
laboratoře

Trvale mokré prostředí

Bazény

Termicky namáhané
plochy

Balkony, terasy

Rychlé počáteční zatížení

Byty, hotely, komerční
zařízení

Typ dlažby
Slinutá nenasákavá dlažba
Keramická dlažba
Tažená keramika
Přírodní kámen citlivý na zbarvení
Přírodní kámen
Umělý kámen
Čedič – EUTIT
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| Malty na opravy a montážní cementy |
| SCHÖNOX 2 KR

6.09

Speciální dvousložková polyesterová pr yskyřice s vysokými pevnostmi vhodná pro
sešívání trhlin a pracovních spár v potěrech. Balení obsahuje 10 ks speciálních ocelových výztuží. Do vnitřního i vnějšího prostředí.

Doba zpracování při 18°C:

cca 15 min*

* při plném dávkování tužidla

Možnost pokládání:

po 30–60 min

Spotřeba materiálu:

cca 1,5 kg/dm 3

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Trvanlivost:

6 měsíců

0010609003

4016447008871

1 kg plech. + 30 g tuba

4 ks /karton / 90/paleta

| Šití betonu
Proříznutí trhliny

Vložení sponky

Zálivka SCHÖNOX 2 KR
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Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

| Doplňkové výrobky |
| SCHÖNOX RENOTEX

7.93

Vícesměrné a vysocepevnostní armovací pletivo ze skelných vláken
Speciální chaoticky rozložená struktura skelných vláken s unikátní povrchovou úpravou, která zaručuje vysokou přilnavost k materiálům SCHÖNOX a velmi dobré zpevnění ve všech možných pohybových směrech. Na prkenných podlahách se používá
celoplošně. U dřevotřískových desek lze aplikovat pouze přes spoje. Slouží jako doplněk např. k lepidlu SCHÖNOX SK a nivelačním stěrkám SCHÖNOX APF, AM, SP.

> 1,0 mm

odolná
alkaliím

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000793000

4016447008116

50,4 m 2/role

1 role/karton

| SCHÖNOX TSD

Délka role:

42,0 m

Šířka role:

1,20 m

Hmotnost:

123 g/m 2

7.60

Podložka pro pokládku dočasných dlažeb a pro vylepšení kročejového útlumu
s funkcí překrytí trhlin
Speciální podložka, vhodná pro vytvoření odnímatelného podkladu pro pokládku dočasné dlažby (např. při pronájmech atd.) nebo na vylepšení kročejové neprozvučnosti
o 16 dB v závislosti na konstrukci. Pro stálé položení dlažby na ﬂ exibilní lepidlo SCHÖNOX
TT S8 RAPID. Dlažba se pokládá do stejného tmelu běžným způsobem. Pro dosažení
dokonalého spojení doporučujeme lepit dlažbu do vysoce ﬂ exibilního lepidla SCHÖNOX
SEK (kat. S2).

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000760000

4016447019150

6,25 m 2/role

35 rolí/paleta

| SCHÖNOX PZG

Délka role:

5m

Šířka role:

1,25 m

Tloušťka:

3 mm

Délka role:

25,0 m

7.99

Speciální síťovina pro vyztužení a sešití potěrů s velkou hustotou trhlin
Jednoduchá celoplošná aplikace do r ychletvrdnoucích obkladových lepidel SCHÖNOX,
resp. do PU lepidel. Vlákna, z nichž je složená, spolehlivě udrží tah o síle až 5000 N
na 50 mm sítoviny

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000799500

4016447015060

25 m 2/role

30 rolí/paleta

| CASCO FIX IT

Šířka role:

1,0 m

Tloušťka:

123 g/m 2

Teplota při zpracování:

−15 °C až +30 °C

9.11

Montážní lepidlo s mnohostranným využitím. Používá se jako “tekuté hřebíky” pro
lepení rohových lišt, přechodů, také např. pro nerezovou ocel, hliník, laminátové
desky, sklo, dlaždice, korek a dřevo. Není vhodné pro lepení pěnového polystyrenu.
Do vnitřniho i vnějšího prostředí. Funkční již od 15 °C!

TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI

Vytvoření povlaku:

cca 5 min

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

Teplotní odolnost:

−40 °C až +100 °C

387646110

7311980102145

300 ml tuba

12 ks/karton

Trvanlivost:

1 rok

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.
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| Doplňkové výrobky |
| TĚSNICÍ PROVAZEC Z POLYETYLENU
Provazec má uprostřed dutý prostor pro lepší umístění a stlačení do spár y.
Dodáváme provazce o průměru 6 a 10 mm.

Označení

Průměr

Délka

614701110

6 mm

20 m

614008110

10 mm

5,5 m

614001110

10 mm

50 m

| SCHÖNOX MÍCHACÍ NÁDOBA
| NÁDOBA NA VODU
Míchací nádoba pro kvalitní rozmíchání celého balení 25 kg stěrkových hmot nebo
lepidel SCHÖNOX. Ideální pro transport hotových směsí.
Nádoba na vodu slouží pro přesné dávkování záměsové vody.

Více jak 50% materiálu na výrobu těchto produktů
bylo použito z recyklovatelných zdrojů.
Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0010013009

4016447001858

kus

kus

0010036009

4016447007973

kus

kus

| SCHÖNOX ŠVÉDSKÁ STĚRKA
Pomůcka při zpracování nivelačních stěrek na velkých plochách. Umožní vytvořit
rovnoměrnou vrstvu.

Druh/balení

Označení

Symbol EAN

délka 600 mm

0000020009

7311980116005

| SCHÖNOX QUARZSAND
křemičitý písek sloužící jako doplňek k materiálům SCHÖNOX
Zrnitost 0,1– 0,4 mm pro přesypávání penetrace SCHÖNOX EG
Zrnitost 0 –3 mm pro nastavování vhodných nivelačních stěrek SCHÖNOX
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Druh

Označení

Symbol EAN

Balení

0,1–0,4 mm

0000786000

4016447004293

25 kg pytel

40/paleta

0–3 mm

0010787000

4016447004286

25 kg pytel

40/paleta

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.

Jednotka balení

| Doplňkové výrobky |
| SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK

7.96

Samolepící okrajové pásky, tloušťka 5 mm, výška 50 mm, 25 m v roli.
Používají se hlavně při stěrkování nerovných podkladů.

Označení

Symbol EAN

Balení

Jednotka balení

0000796000

4016447007966

25 m/role

–

Délka role:

25 m

Výška role:

50 mm

Tloušťka:

5 mm

| UKONČOVACÍ PROFIL
KERA-INTEGRAL – H 22
Odvětrávací ukončovací profil 22 mm.
Materiál: dural
Povrchová úprava: prášek
Bar va: R AL 7047 světle šedá

Označení

Délka

Balení

70000 4

250 cm

10 ks (25 m)

| ROHOVÝ SEGMENT VNĚJŠÍ
KERA-INTEGRAL A 200 × 200 MM
Materiál: dural
Povrchová úprava: prášek
Bar va: R AL 7047 světle šedá

Označení

Rozměr

Balení

70007 3

200 × 200 mm

5 ks

| ROHOVÝ SEGMENT VNITŘNÍ
KERA-INTEGRAL I 200 × 200 MM
Materiál: dural
Povrchová úprava: prášek
Bar va: R AL 7047 světle šedá

Označení

Rozměr

Balení

70008 0

200 × 200 mm

5 ks

Další informace o výrobcích najdete v Technických listech.
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| Doplňkové výrobky |
| ROHOVÝ SEGMENT VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ
KERA-INTEGRAL 135°
Materiál: dural
Povrchová úprava: prášek
Bar va: R AL 7047 světle šedá

Druh

Označení

Rozměr

Balení

vnitřní

70009 7

200 × 200 mm

5 ks

200 × 200 mm

5 ks

vnější

| SPOJOVACÍ SEGMENT
KRYTKA HORNÍ/SPODNÍ
Materiál: dural
Povrchová úprava: prášek
Bar va: R AL 7047 světle šedá

Označení

Balení

70010 3

5 ks

| BALKONOVÉ OKAPOVÉ PROFILY
Balkonový okapový profil – slouží k ukončení balkonů a teras a k odvodu vody mimo čelo balkonu.
Je vyroben z hliníkového lakovaného plechu v bar vách R AL nebo v provedení nerez a měď.
Hliník v bar vách: R AL 9010 bílá, R AL 1014 béžová, R AL 7001 šedá, R AL 8017 hnědá

Produkt

skladem

na objednávku

BOP ROH 135° BÉŽOVÝ 50 × 50

X

BOP ROH 135° BÍLÝ 50 × 50

X

BOP ROH 135° HNĚDÝ 50 × 50

X

BOP ROH 135° MĚĎ 50 × 50

X

BOP ROH 135° NEREZ 50 × 50

X

BOP ROH 135° ŠEDÝ 50 × 50

X

BOP ROH L 90° BÉŽOVÝ 150 × 50

X

BOP ROH L 90° BÍLÝ 150 × 50

X

BOP ROH L 90° HNĚDÝ 150 × 50

X

BOP ROH L 90° MĚĎ 150 × 50

X

BOP ROH L 90° NEREZ 150 × 50
BOP ROH L 90° ŠEDÝ 150 × 50

X
X

BOP ROH P 90° BÉŽOVÝ 150 × 50

X

BOP ROH P 90° BÍLÝ 150 × 50

X

BOP ROH P 90° HNĚDÝ 150 × 50

X

BOP ROH P 90° MĚĎ 150 × 50

X

BOP ROH P 90° NEREZ 150 × 50
BOP ROH P 90° ŠEDÝ 150 × 50

X
X

BOP ROVNÝ BÉŽOVÝ 200

X

BOP ROVNÝ BÍLÝ 200

X

BOP ROVNÝ HNĚDÝ 200

X

BOP ROVNÝ MĚĎ 200

X

BOP ROVNÝ NEREZ 200
BOP ROVNÝ ŠEDÝ 200

X
X

BOP SPOJKA BÉŽOVÁ

X

BOP SPOJKA BÍLÁ

X

BOP SPOJKA HNĚDÁ

X

BOP SPOJKA MĚĎ

X

BOP SPOJKA NEREZ
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X

BOP SPOJKA ŠEDÁ

X

KONCOVKA L, P plast všechny barvy

X

| Naše výrobky nejsou sice vidět,
ale jsme Vám blíže, než si myslíte… |
NĚKTERÉ Z PROJEKTŮ, NA KTERÉ JSME HRDÍ
 Aquapark MARINA, Lipno
 Autosalon Cadillac, Praha
 Bazénová hala AGRICOLA, Jáchymov
 Bazén YMCA, Praha
 BB Centrum, Praha
 Bytové domy, Praha – Měcholupy
 Fakultní nemocnice Hradec Králové
 Finanční centrum ERA, Kolín
 Hotel Hilton, Praha
 Hypernova Mladá Boleslav, Liberec, Teplice
 Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC,

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
 Jan Becher - Stáčírna limonád
 Lázeňské sanatorium Thermal, Karlovy Vary
 Mc Donald´s, Praha, Václavské nám.
 NIKE, Avion Shopping Park
 Reprezentační prostory TV NOVA
 SOS vesnička, Brno-Medlánky
 ZOO Hluboká nad Vltavou
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MICO

D
®

Označení pro materiály (lepidla, penetrace), které dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí VOC (těkavých organických látek)

zký podíl

MICO

D
®

Označení pro materiály obsahující cement, které dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV splňují
přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí VOC (těkavých organických látek)
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| VYSVĚTLIVKY DOPLŇKOVÝCH SYMBOLŮ

zký podíl

Patentovaný systém SCHÖNOX GmbH

| OZNAČENÍ CE
C2 TE

zk

ou

Značením obalů štítkem CE potvrzuje výrobce shodu svého výrobku s platnými evropskými normami.
Označení CE je od roku 2004 povinné pro tenkovrstvé lepící malty zákonem a slouží zároveň jako prů-

le

DI

EN 120

04

N

šeno d

vodní pas pro výměnu zboží v rámci EU. Minimální požadavek je jakost C1 podle EN 12004.

Před tím než výrobek obdrží označení CE, je nutné provést zkoušku akreditovaným zkušebním ústavem, který potvrdí, že požadované vlastnosti podle EN jsou splněny. Zkušební osvědčení je možné požadovat od výrobce. V každém
značení CE musí být uveden výrobce a 4 předepsaná uložení s normovanými pevnostmi. Všechna lepidla firmy SCHÖNOX splňují jednoznačně požadovaná kritéria.

| SCHÖNOX A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
„Nejlepší způsob, jak chránit naši budoucnost,
je začít právě dnes.“ |
Naše strategie je výhradně zaměřená na zákazníky, kterým poskytujeme
pouze takové výrobky a služby, které zlepší jejich prosperitu a budoucnost. Proto otázky trvale udržitelného rozvoje pro nás znamenají příležitost, jak uspokojit nároky dnešní generace na kvalitu životního prostředí
a zároveň potenciál pro další rozvoj a růst společnosti.

Při zvažování ekologických aspektů bereme v úvahu:
 Ekologičnost našich produktů a služeb
 Způsob, jakým se chováme k lidem a společnosti, v rámci které žijeme
 Environmentální dopad energií, které využíváme
 Způsob, jakým přepravujeme naše výrobky i sami sebe
 Způsob, jakým využíváme přírodní zdroje

(s cílem minimalizovat odpady)
Na základě prestižních Daw Jonesových indexů udr žitelnosti světa (DJSI*) byla Ak zoNobel opět uznána za
jednoho z čelních představitelů v oboru. To odráží její bezvýhradný závazek zlepšovat všechny své procesy
z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí.
(*Dow Jones Sustainability Indexy vznikly v roce 1999 s cílem stanovit globální měřítko pro měření tr vale
udr žitelného rozvoje a vliv velkých globálních korporací na udr žitelnost světa).
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| Vysvětlivky piktogramů |

r ychletvrdnoucí produkt

elektrostaticky
vodivý výrobek

výrobek lze použít i na
podlahové vytápění

vodovzdorný výrobek

mrazuvzdorný výrobek

výrobek odolný vůči
chemikáliím

výrobek odolný vůči
tlakové vodě

výrobek vhodný pro
lepení nebo spárování
jemně slinuté keramiky

pro pojezd V Z V na dlažbě

pro pojezd V Z V

zpracování čerpadlem

pro plavecké bazény
POOL LINE

metoda zalévání do spár

výrobek vhodný pro
pojezd kolečkových židlí

výrobek lze použít pouze
v místech s běžným
zatížením

spárovací guma na násadě

výrobek lze použít
na původní dlažbu ve
vnitřním prostředí

na podlahy ve
vnějším prostředí

na podlahy ve vnitřním
i vnějším prostředí

na stěny ve vnitřním
i vnějším prostředí

na podlahy i stěny
ve vnitřním i vnějším
prostředí

na podlahy ve
vnitřním prostředí

na stěny ve vnitřním
prostředí

na podlahy i stěny ve
vnitřním prostředí

ozubená stěrka

hladítko

švédská stěrka

T T MA XI stěrka na
tekutá lepidla

hladítko

speciální guma na epoxid

špachtle

zednická lžíce

spárovací guma

kartáč

štětec

malířská štětka

tuba

váleček

lze stahovat latí

ozubená stěrka

hladká stěrka

lepidlo v tubě

> 1,0 mm

BIO PROTECT – ochrana proti napadení
spár mikroorganizmy.

STONELINE – součástí programu pro přírodní kámen.

POOLLINE – součástí programu pro bazény.

DUST REDUCED – speciální technologie
pro výrobu bezprašných materiálů.
Konečným efektem výrobního procesu je, že se při
míchání a manipulaci s výrobky uvolňuje až o 90 %
méně prachu než u běžných srovnatelných materiálů.

Označení pro výrobky zařazené do systému
SCHÖNOX BALTERR A, jehož hlavní efektivita spočívá
v univerzálnosti použití na balkónech a terasách.
Jedná se o vylepšení klasického balkonového systému
SCHÖNOX o aktivní drenážní vrstvu. Tato vrstva se
aplikuje klasicky přímo na vodorovnou hydroizolaci
SCHÖNOX. Mezi pevně provázanými zrny speciálního
písku s názvem SCHÖNOX MONOCORN je spousty
volného prostoru, kter ý je vyplněn vzduchem a je
okamžitě schopen přijmout vlhkost ze spárovacích
hmot a lepidel. Vlhkost pak snadno vysychá a nebo
okamžitě volně odtéká po hydroizolaci pr yč ze systému.

CLIMATRIX – výrobní technologie výrobků
pro extrémní klimatické zatížení.
Odlišnost od klasických výrobních procesů spočívá
v používání nové technologie velmi jemného mletí
speciálních cementů, plniv a pojiv. Klasická pojiva byla
nahrazenta novou generací latentních pojiv na bázi
trasu a microsilic, které pak plně eliminují nežádoucí
efekt výkvětů ve spárách a na oplechování. Takto
zkompletovaný a namíchaný výrobek vytváří velmi
těsnou vazbu mikroskopických částic jednotlivých
zrn a je doplněn hydrofobními přísadami. Směs
potřebuje k namíchání méně vody než ostatní běžné
hmoty, což snižuje maximálně nasákavost a smrštění
jednotlivých materiálů. Materiály vyhovují trendům
r ychlé výstavby a jsou r ychletuhnoucí a r ychleschnoucí.
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