
|  SCHÖNOX XR 40  

Cementová spárovací hmota pro mechanicky 

a chemicky zatížené prostory  |

|  Spárovací hmota SCHÖNOX
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| www.schonox.cz |

 Cementová spárovací hmota

 Rychle tvrdnoucí

 Šířka spáry od 2 do 40 mm

 Vysoká  mechanická zátěž

E
N

1 3 8 8 88

zko
ušeenno

d
le

CG222WA

A SIKA BRAND



V průmyslových prostorech jsou na podlahy často poklá-

dány keramické dlažby, které zde jsou vystaveny vyso-

kému mechanickému i chemickému zatížení. Pro zajištění 

dlouhodobé funkčnosti a hezkého vzhledu krytiny je nut-

né použít kvalitní montážní materiály s vysokou odolností. 

Konvenční cementové spárovací hmoty v  tomto případě 

dosahují svých limitů, proto byla vyvinuta speciální hmota 

SCHÖNOX XR 40. Tato cementová spárovací hmota splňuje 

zvláštní požadavky pro dané oblasti použití: vysoká

pevnost v  ohybu a  v  tlaku, vysoká odolnost vůči oděru 

a chemická odolnost.

SCHÖNOX XR 40 je cementová spárovací hmota pro spáro-

vání keramických krytin v  prostředí, kde jsou vystave-

ny mechanickému namáhání, posypové soli, minerálním 

olejům, vysokotlakému čištění a omezenému chemickému 

namáhání (věnujte pozornost seznamu látek, kterým 

odolává).

|  Odolné řešení 

pro silné zatížení  |



Zátěžová spárovací hmota SCHÖNOX XR 40 je vhodná pro použití na stěnách 

a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

Tento produkt  je vhodný pro aplikaci v  oblastech, kde byly dosud používány 

malty na bázi epoxidových pryskyřic. Výhodou je snadná zpracovatelnost a nižší 

náklady.

Pevná struktura malty zajišťuje 

vysokou nosnost

Jednoduché zpracování pro 

perfektní výsledek

Vhodná k použití v komerčních 

a průmyslových objektech
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|  Pevnost a odolnost

pro vysokou zátěž  |

SCHÖNOX XR 40 – Cementová spárovací hmota pro mechanicky a chemic-

ky zatížené prostory

Vysoká odolnost 

Spojením kvalitních surovin vzniká hustá maltová směs přirozeně vysoké

pevnosti a odolnosti proti oděru. Malta obsahuje tras, má kompaktní struktu-

ru, vytvrzuje bez trhlin. Je voděodolná a mrazuvzdorná. Díky těmto vlastnos-

tem odolává vysoké mechanické zátěži a  zvýšenému chemickému zatížení

(viz. Tabulka chemických odolností).  

Příjemné zpracování

Zátěžová spárovací hmota SCHÖNOX XR 40 se jednoduše zpracovává. Otevře-

ná doba je cca 30 minut při 20 °C.

Oblast použití

SCHÖNOX XR 40 doporučujeme aplikovat v showroomech autosalonů, gará-

žích, dílnách a mycích linkách, v chladicích boxech a plaveckých bazénech. Je 

vhodná i pro vibrované podlahy a plochy ošetřované posypovou solí.

Efektivita 

Tento speciální produkt je možné použít v prostorech, kde dříve bylo nutné 

aplikovat hmoty na bázi reakčních pryskyřic. Tím se výrazně snižují náklady 

a zvyšuje Vaše ziskovost.

 Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

E-mail: sika@cz.sika.com
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Reg. Nr.  3116-02

Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifi ziert.SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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