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| SCHÖNOX iFIX™
speciální hmota, která
převálcuje dosavadní
způsoby izolování |

 až o 40 % rychlejší, než doposud

užívané metody
 výrazně nižší spotřeba při lepení
 možnost použití v bazénech

S novým izolačním lepidlem SCHÖNOX iFIX™ nanášeným válečkem nyní nalepíte
hydroizolační pásy mnohem rychleji než doposud.

až do hloubky 10 m
 izolace, obložení a zaspárování

sprchového koutu nebo terasy již
během 1 dne

| www.schonox.cz |
A SIKA BRAND

| Převratný hydroizolační systém SCHÖNOX iFIX™
připraven k lepení dlaždic již po 1 hod. |
Od této chvíle nalepíte hydroizolační pásy v rekordně

minimálně 40 % času potřebného k práci! K romě toho

krátkém čase – s SCHÖNOX iFIX ™. S inovativním izo-

dík y inovativnímu způsobu nanášení spotřebujete v ý-

lačním lepidlem 2 v 1 nalepíte izolační pásy na plochu

razně méně materiálu.

a současně utěsníte přesahy a napojení. Použitím pouze jednoho v ýrobku, v kombinaci s efek tivním a ergonomick ým způsobem nanášení válečkem, ušetříte

Válcujeme dosavadní způsoby
izolování

1. SCHÖNOX iFIX™ – nanášení pro
montáž koutů a těsnící pásky
(válečkem SCHÖNOX iFIX™ 100 mm).

2. SCHÖNOX iFIX™ –nanášení na
stěny a podlahy včetně přesahů
a napojení (válečkem SCHÖNOX
iFIX™ 180 mm).

3. Montáž přesahů SCHÖNOX AB.

4. Vytlačení vzduchových bublin
směrem k okrajům SCHÖNOX AB pro
dokonalé přilnutí pomocí přítlačné
stěrky (součást balení iFIX SET).

Nové izolační lepidlo k nanášení válečkem se dodává
jako sada – včetně nanášecích válečků, přítlačné stěrky,
ochranných rukavic a odlamovacího nože. Můžete si tak
být jisti, že vždy budete mít vše potřebné k dispozici.

5. Výrazné snížení nerovností
v místě spojů.

Foto: SCHÖNOX

| Izolační lepidlo SCHÖNOX iFIX™
nanášené válečkem
rekordně urychlí vaši práci |
 Minimálně 40% úspora času při zpracovávání.

 Snížená spotřeba materiálu díky inovativnímu nanášení válečkem.

 Snadnější montáž skleněné mozaiky díky redukci nerovností ve spojích.
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 Pro vnitřní i vnější použití.

 Lze použít v bazénech do hloubky vody 10 m.

 Dodává se jako sada: vždy budete mít po ruce všechny potřebné nástroje.

 S redukovanou prašností.
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 V kombinaci se SCHÖNOX AB pásem.

 Pro normálně a vysoce zatížené vlhké provozy a prostory např. bazény, parní

lázně, sprchy, koupelny (vlhkostní třídy A0, A).

 Pro balkony a terasy (prostory se zatížením vlhkostní třídy B0).

 Pro vlhké prostory a provozy s chemickým zatížením např. velké kuchyně
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(prostory se zatížením vlhkostní třídy C).
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Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém
kvality a environmentálního managementu podle

SCHÖNOX is a brand of the Sika Group
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