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| Pokládka keramických dlažeb na dřevěné a problematické podklady

Dřevo je přírodní materiál, který neustále pracuje. Pokud na něj chceme položit dlažbu vyvstane problém 
s tím, jak skloubit pevnou keramickou dlažbu s nestabilním povrchem. SCHÖNOX však i pro tento druh 
povrchů nabízí optimální řešení.

Dřevěná podlaha musí být dostatečně pro-
šroubovaná,  aby se zabránilo pohybu prken 
proti sobě. Očistěte případné nátěry brouše-
ním. Celou plochu ošetřete SCHÖNOX KH / 
SCHÖNOX KH FIX

Po zaschnutí penetrace vyrovnejte velké me-
zery nebo prohlubně materiálem SCHÖNOX PL

U krajů použijte SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK. 
Místa, kde by mohlo dojít k zatečení nivelační 
hmoty do podkladu vytmelte akrylovým tme-
lem.

Nyní nastříhejte SCHÖNOX PZG na požadova-
ný rozměr.
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SCHÖNOX PZG položte a přisponkujte k pod-
kladu. SCHÖNOX PZG při nastavování překlá-
dejte přes sebe cca pěti centimetry a po třech 
cm ji přisponkujte.

Následně aplikujte samonivelační stěrku 
s vlákny SCHÖNOX ZMF. Doporučená minimál-
ní vrstva je 8 mm a maximální 20 mm. Stěrku 
zpracujte klasickým způsobem, nebo za po-
moci čerpadla.

Převážná většina vrchních krytin se po-
kládá do speciálního práškového lepidla
SCHÖNOX Q12.

Celou plochu zaspárujte materiálem SCHÖNOX SU 
nebo SCHÖNOX UF PREMIUM.
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Pomocí tohoto systému

je možné ošetřit

většinu problematických

podkladů.
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| Komponenty systému

Penetrace 

SCHÖNOX KH

SCHÖNOX KH FIX

Vyrovnávací a nivelační stěrky 

SCHÖNOX PL

SCHÖNOX ZMF

SCHÖNOX

NIVELAČNÍ PÁSEK

Zpevnění 

SCHÖNOX PZG

Lepidlo na dlažbu 

SCHÖNOX Q12

Spárovací hmoty 

SCHÖNOX SU

SCHÖNOX UF PREMIUM

Dispersní penetrace

Rychlá dipersní penetrace

Vyrovnávací cementová hmota obohacená

pryskyřicemi

Samonivelační stěrka s nízkým smrštěním

vyztužená vlákny

Dilatační pásek

Výztužná síť

Zlepšené, vysoce fl exibilní cementové lepidlo

se sníženým skluzem

Rychlá univerzální spárovací hmota

Jemná fl exibilní, univerzální spárovací hmota.

Vhodná i pro slinutý střep.
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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

www.schonox.cz

SCHÖNOX is a brand of the Sika Group

Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém

kvality a environmentálního managementu podle

ČSN ISO 9001 a 14001.


