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 Pro vrstvy již od 1 mm
 Po 2 hodinách pochozí
 Vhodné na podlahové vytápění

Rychletuhnoucí samonivelační anhydritová stěrka na bázi sádry je absolutní

 Vysoká pevnost a přídržnost

světovou jedničkou mezi podlahovými stěrkami.

 Příjemné zpracování
 Do vnitřního prostředí
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| SCHÖNOX AM
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| SCHÖNOX AM
První tenkovrstvá vysoce
pevnostní sádrová stěrka |

kterou dokáže vyvinout kolečková židle. SCHÖNOX AM je ekologický výrobek
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na podlahové krytiny. I ve velmi tenké vrstvě jednoho milimetru odolává zátěži,
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kace vytváří rovný a hladký povrch s ideální nasákavostí pro disperzní lepidla
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Stěrka SCHÖNOX AM je ideální na problematické podklady. Její jednoduchá apli-

p o d í l e mi

s velmi nízkým podílem emisí EC 1PLUS bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích
uživatelů.

Použití SCHÖNOX AM
Stejně jako u všech anhydritových hmot nedochází u stěrky SCHÖNOX AM ke
smrštění. 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 méně běžné a problematické podklady (např. anhydrity, asfalty a zbytky starých lepidel). Velmi vhodná je též na vyrovnávání
sádrovláknitých deskových podlah suché výstavby, na podlahové topení a na
parkety. Hmota SCHÖNOX AM se používá pro vyhlazování, nivelaci a stěrkování
podkladu.

Vlastnosti SCHÖNOX AM
Stěrka SCHÖNOX AM je samonivelační s vysokou pevností a přídržností. Je obohacená umělou pryskyřicí, vhodná pro velké mechanické zatížení. Nanáší se pro
vrstvy od 1 do 15 mm, při nastavení plnivem až do 30 mm.

Výhody SCHÖNOX AM
Kromě již výše uvedených vlastností se jedná o stěrku, která je velmi jemná,
tudíž plochy vyrovnané stěrkou SCHÖNOX AM jsou ideálně rovné a hladké. Při
aplikaci na stěrku SCHÖNOX AM zpravidla odpadá čekací doba pro přípravu (penetraci) podkladu. Stěrku lze použít i na kritické podklady v rámci renovací a sanací, je vhodná také na dřevěný podklad. Při zpracování čerpadlem lze výborně
použít na velké plochy.

Aplikace SCHÖNOX AM
 postup je obdobný jako u běžných nivelačních stěrek
 důležitá je příprava podkladu (posouzení, vyspravení a penetrace)
 neméně důležitá je dilatace od stěn a jiných překážek (samolepící dilatační páska)
 dodržení návodu pro zpracování, míchací přístroj 600 ot./min
 doporučené nářadí: míchací nádoby – min. 2 ks, odměrná nádoba na vodu,

stěrka pro rozprostření hmoty, propichovací (odvzdušňovací) váleček
 tento výrobek je možno zpracovávat i čerpadlem
 stěrku je schopen zpracovat i jeden člověk

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Tel:

+420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400
E-mail: sika@cz.sika.com
www.sika.cz

Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém
kvality a environmentálního managementu podle

SCHÖNOX is a brand of the Sika Group

ČSN ISO 9001 a 14001.
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