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Ideální v situacích, kde čas hraje důležitou roli. Jemná cementová malta obsa-

snadno drží tvar

huje modifikované pr yskyřice, které umožňují její použití pro v ýplně děr, pro-

rychleschnoucí

hlubní, v ýtluků a nerovností na stěnách i podlahách v interiérech. Hmota má

s obsahem umělých pryskyřic

nízké smrštění, r ychle v ysychá a umožňuje kladení kr ytin již po 4 hodinách. Je

na podlahové topení

vhodná pro vrstv y 1–10 mm bez nastavení a s přimícháním křemičitého písku

pro pojezd kolečkových

až do síly 50 mm.

židlí od 2 mm
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| SCHÖNOX RR
Jemná a rychlá opravná malta |

| SCHÖNOX RR
Rychlá opravná malta s optimálními vlastnostmi
Hmota se vyznačuje především širokým spektrem využití. Její rychlé vytvrzování
a extrémně vysoká finální pevnost jsou vlastnosti, které čeká každý zkušený
profesionál od opravné hmoty. SCHÖNOX RR lze použít bez problémů na jem-
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a sanacích, tak i při přípravě podkladů v nově budovaných objektech.
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a tvarování stavebních konstrukcí. Uplatnění tedy najde jak při rekonstrukcích
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né vyhlazování povrchů bezprostředně pod krytiny, ale i pro hrubé vyrovnávání

podí l em

Výplň nerovností a děr
Drobné výtluky i hluboké díry lze ideálně vyspravit hmotou SCHÖNOX RR. Bez
nastavení pískem ji lze použít do tl. 10 mm, při přimíchání křemičitého písku potřebné zrnitosti je možná aplikace až do tl. vrstvy 50 mm. Již po 30 minutách je
plocha pochozí.

Fixace topných kabelů a rohoží
Hmota je velmi vhodná na fixaci podlahových topných prvků k podkladu před
zalitím různými nivelačními hmotami SCHÖNOX (brání vyplavení kabelů). Malta
odolává zatížení v podobě častého zapínání a vypínání otopných systémů a tedy
střídání rychlého náběhu teplot a postupného ochlazování. Finální nivelační stěrkou lze zalévat kabely fixované SCHÖNOX RR již po 1 hodině.

Použití na prkenných podlahách
U starých dřevěných podkladů se často při rekonstrukcích setkáváme s tím, že nelze bezprostředně vyrovnat plochu příslušnou nivelační stěrkou (např. SCHÖNOX
APF nivelační stěrka s vláknem). Podklady mají různá poškozená místa, škvíry,
mezery mezi prkny nebo dokonce díry např. po suku a nivelační stěrka by mohla
protéct nebo se při tuhnutí propadnout. Na vyspravení těchto míst se ideálně
hodí právě hmota SCHÖNOX RR.

Rychlé opravy
Ulomené hrany nebo rohy betonových konstrukcí lze opravit hmotou SCHÖNOX
RR. Po nanesení drží dokonale tvar a není potřeba tvořit složitá podpůrná bednění. Vzhledem k následným vysokým stavebně-fyzikálním hodnotám je hmota
schopna snášet i náročná mechanická zatížení. Po vytvrdnutí je možné hmotu
překrýt nejen krytinou, ale i přímo vhodným nátěrem.

Napojování a vyrovnání přechodů
Opravnou hmotu SCHÖNOX RR lze ideálně využít pro napojení nerovností mezi
místnostmi (přechody) nebo mezi dvěma rozdílnými podklady. Původní nerovnost je pak téměř nerozeznatelná a vyrovnané místo spolehlivě odolává i lokálnímu bodovému zatížení, např. pojezdu kolečkových židlí nebo při stěhování
nábytku.
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