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nová éra

the new age

new H

|  Nové hybridní stěrky SCHÖNOX

A SCHÖNOX INVENTION



|  Převrat v podlahové technice

|  Když je toho potřeba 

trochu víc - stěrka pro 

silnější vrstvy  |  

SCHÖNOX HS 50 je navržena pro zhotovení kompozitních 

potěrů v silnějších vrstvách od 3 do 50 mm v komerčních 

a průmyslových prostorech. Je vhodná pro novostavby 

i rekonstrukce, sanace a modernizace. Ideální v kombinaci 

s tenkovrstvými systémy podlahového vytápění. 

  připravená pro pokládku po 48 hod.

  síla vrstvy od 3 do 50 mm

  klasifikace: CA-C35-F10

|  Nová éra podlahových 

vyrovnávacích stěrek  |  

Hybridní technologie SCHÖNOX spojuje to nejlepší 
ze sádrových a cementových hmot:

 rychlé vystavění pevnosti

 rychlé schnutí

 minimální napětí

  díky schopnosti vázat vodu jsou rychle připravené pro pokládku

Otevíráme dveře do světa vyšší rychlosti, jistoty a efektivity práce.

|  To nejlepší 

ze dvou světů  |

Nové H-stěrky SCHÖNOX spojují výhody 
nízkého napětí sádrových hmot a rychlého 
schnutí cementových systémů:
 
  díky schopnosti vázat vodu jsou rychle připravené pro 

pokládku

  čerpatelné

  samonivelační

  velmi nízké napětí

  vysoká tvrdost a pevnost

  bez trhlin i v silnějších vrstvách

  velmi snadné zpracování

  vhodné na podlahové topení

  dobře brousitelné

  homogenní vzhled

  Blauer Engel - značka pro ekologické výrobky

|  Když je to komplikované - 

použijte stěrku s vlákny  |  

SCHÖNOX HS 10 F je rychletuhnoucí stěrková hmota se 

zpevňujícími vlákny, vhodná na kritické podklady.

  připravená pro pokládku již po 6 hod.

  síla vrstvy od 3 do 20 mm

  klasifikace: CA-C35-F7

  přemosťuje trhliny

  vláknitá struktura

  v kombinaci s armovacím pletivem SCHÖNOX RENOTEX

|  Když to musí být rychle hotové - 

stěrka pro velmi rychlou pokládku  |  

SCHÖNOX HS 10 je určená pro vyplňování, hlazení, sjednocení a vyrovnání 

podkladů pod textilní a elastické krytiny a parkety ve vnitřním prostředí. 

  připravená pro pokládku 

již po 6 hod.

  síla vrstvy od 1 do 10 mm

  klasifikace: CA-C35-F7

  snížená prašnost



2. podívejte se na 3D model H-stěrky

Prohlédněte si model struktury nové hybridní stěrky, 
která váže vodu na 100 %

1. naskenujte QR kód chytrým telefonem 

nebo tabletem

Díky nové technologii stěrka váže vodu na 100 %. Tento proces zajišťuje 

rychlý nárůst pevnosti, rychlé vyzrávání a pohodlné zpracování. 

Pro úspornější a rychlejší práci.

|  Technologie Hybrid Active Dry:  

100% schopnost vázat vodu – 

100% pohodlí při zpracování  |

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz
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A SIKA BRAND


