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| Průvodce výběrem produktové skladby

| Nejlepší řešení pro každé zatížení
SCHÖNOX vyvíjí a vyrábí produkty vysoké kvality pro instalaci všech druhů obkladů a dlažeb profesionálními řemeslníky.
Sortiment značky SCHÖNOX zahrnuje: lepidla na obklady a dlažbu, podlahové a stěnové vyrovnávací stěrky, opravné
malty, penetrace, spárovací hmoty a izolační systémy.
Při navrhování designu vnitřních prostor včetně produktů obkladové techniky je vždy nutné vzít v úvahu činnosti, které
se v dané místnosti budou provádět. Pro usnadnění výběru vhodných materiálů dle účelu využití prostor Vám nabízíme
jednoduchý postup.

Zatížení
(odpovídá zdravotnické péči
prováděné v daném prostoru)

Typické prostředí

Keramické obklady

(příklad místnosti)

Kameninová dlažba
bez zátěže

Administrativa, kanceláře

Dlažba z pálené hlíny
Jemně slinuté dlaždice
Skleněná mozaika
Přírodní kámen citlivý na barevné změny
Kameninová dlažba

Čekárny / denní místnosti
Chodby a koridory

Dlažba z pálené hlíny

Místnosti pro zaměstnance a šatny

Jemně slinuté dlaždice

Výtahy

Skleněná mozaika

nízká zátěž

Přírodní kámen citlivý na barevné změny

(v těchto prostorech není
poskytována zdravotnická péče)

Kameninová dlažba
Veřejné toalety

Dlažba z pálené hlíny
Jemně slinuté dlaždice
Skleněná mozaika
Přírodní kámen citlivý na barevné změny
Kameninová dlažba

Nemocniční pokoje, oddělení,

Dlažba z pálené hlíny

ordinace, ošetřovny
střední zátěž
(místnosti s běžnou
zdravotnickou péčí)

Laboratoře

Jemně slinuté dlaždice

Desinfekční místnosti
Koupelny a hygienické místnosti

Skleněná mozaika
Přírodní kámen citlivý na barevné změny
Dlažba z pálené hlíny

Komerční kuchyně

Jemně slinuté dlaždice
Kameninová dlažba

Operační sály
vysoká zátěž

Sterilní místnosti

(místnosti se zvláštní zdravotnickou

Místnosti se specifickými požadavky

péčí, specifickými hygienickými

(dialýza, endoskopie, atd.)

podmínkami)

Jednotky intenzivní péče
a infekční oddělení

Dlažba z pálené hlíny
Jemně slinuté dlaždice
Skleněná mozaika
Přírodní kámen citlivý na barevné změny

Při rekonstrukcích použijte naše vysoce flexibilní cementové lepidlo s vysoce redukovanou prašností SCHÖNOX ® Q12.
Více informací najdete na našem webu www.schonox.cz
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Vyrovnávací stěrky

Izolační membrány

Lepidla na obklady

Spárovací hmoty

a dlažbu

SCHÖNOX® Q2
SCHÖNOX® Q6

SCHÖNOX BM 10
®

SCHÖNOX® WD FLEX
– na stěny

SCHÖNOX® Q8

SCHÖNOX® PL

SCHÖNOX® UF PREMIUM
SCHÖNOX Q6 W
®

– na podlahu a stěny

SCHÖNOX® Q9 W
SCHÖNOX® Q4
SCHÖNOX® Q6

SCHÖNOX BM 10
®

SCHÖNOX® WD FLEX
– na stěny

SCHÖNOX® Q8

SCHÖNOX® PL

SCHÖNOX® UF PREMIUM
SCHÖNOX Q6 W
®

– na podlahu a stěny

SCHÖNOX® Q9 W

SCHÖNOX® AB
SCHÖNOX® BM 10

SCHÖNOX® HA

SCHÖNOX® PL

SCHÖNOX® 1K DS
SCHÖNOX® 1K DS PREMIUM

SCHÖNOX® Q4
SCHÖNOX® Q6
SCHÖNOX® Q8
SCHÖNOX® Q6 W
SCHÖNOX® Q9 W

SCHÖNOX® AB
SCHÖNOX BM 10

SCHÖNOX® 1K DS

SCHÖNOX® PL

SCHÖNOX® 1K DS PREMIUM

®

SCHÖNOX® PL

SCHÖNOX® CF DESIGN
– na podlahu a stěny

SCHÖNOX ® CF DESIGN (2K-epoxy)
SCHÖNOX ® XR 40

SCHÖNOX® KR (2K-epoxy)

– na podlahu a stěny

SCHÖNOX® AB

SCHÖNOX® Q6

SCHÖNOX ® CON BODEN (2K-epoxy)

SCHÖNOX EA PUR

SCHÖNOX Q8

SCHÖNOX ® XR 40

(2K-polyurethan)

SCHÖNOX KR (2K-epoxy)

– na podlahu a stěny

SCHÖNOX® Q6

SCHÖNOX ® CF DESIGN (2K-epoxy)

SCHÖNOX Q8

SCHÖNOX ® XR 40

SCHÖNOX KR (2K-epoxy)

– na podlahu a stěny

®

SCHÖNOX® AB
SCHÖNOX BM 10

SCHÖNOX® 1K DS

SCHÖNOX® PL

SCHÖNOX® 1K DS PREMIUM

®

SCHÖNOX® UF PREMIUM

SCHÖNOX® Q8

SCHÖNOX ® 2K DS RAPID

SCHÖNOX® BM 10

SCHÖNOX® Q6

SCHÖNOX® WD FLEX
– na stěny

SCHÖNOX ® 2K DS RAPID

®
®

®
®
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| Lepidla na obklady a dlažbu

| SCHÖNOX® Q2
Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí
třídy C2 TE

Speciálně vyvinuté pro pokládku jemně slinutých dlaždic,
keramických obkladů a desek do tenkého a středně silného lože
	
d louhá otevřená doba
	
s nížená prašnost
	
v hodné pro aplikace na systémy podlahového
vytápění
	
m odifikováno syntetickými pryskyřicemi
	
p evné
	
l ze použít i k vyrovnávání
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované

| SCHÖNOX® Q4
Zlepšené deformovatelné (flexibilní) cementové lepidlo se sníženým skluzem
a prodlouženou dobou zavadnutí třídy C2 TE S1

Pro pokládku všech typů keramických a slinutých obkladů
a dlažeb, přírodního i umělého kamene (s výjimkou mramoru)
vysoce účinné a zlepšené lepidlo
	modifikované syntetickými pryskyřicemi
	vhodné pro použití na systémy podlahového
vytápění
	se sníženým skluzem a prodlouženou dobou
zavadnutí
	pro vnitřní i vnější použití
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované
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| SCHÖNOX® Q6
Zlepšené deformovatelné (flexibilní) cementové lepidlo se sníženým skluzem
a prodlouženou dobou zavadnutí třídy C2 TE S1

Perfektní řešení i pro projekty s vysokými nároky
o 90 % méně prachových částic při míchání
	nízká spotřeba díky obsahu lehčených plniv
	nastavitelná konzistence
	tloušťka vrstvy do 25 mm
	vhodné pro lepení do tenkého, středního
i silného lože na stěnách a podlahách
	lze použít jako tekutou maltu na podlahách
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované

| SCHÖNOX® Q8
Zlepšené deformovatelné (flexibilní) cementové lepidlo se sníženým skluzem
a prodlouženou dobou zavadnutí třídy C2 TE S1
eco
premium
solution

Udržitelné a efektivní pro ekologické stavby
o 90 % méně prachových částic při míchání
	nízká spotřeba díky obsahu lehčených plniv
	obsahuje cca 50 % „trvale obnovitelných surovin“
	nastavitelná konzistence
	vhodné pro lepení do tenkého a středně silného
lože na stěnách a podlahách
	lze použít jako tekutou maltu na podlahách
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
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| SCHÖNOX® KR
Epoxidové lepidlo na obklady a dlažbu

EN 120

DI

N

le

regulované

R2 T

zk

ou

šeno d

Dvojsložkové lepidlo pro lepení keramických dlaždic
v chemických provozech
vysoce zatížitelné
	odolné vůči alkáliím, zředěným kyselinám
a desinfekčním prostředkům
	voděodolné podle EN 12004
	odolné vůči stárnutí
	bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
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| Spárovací hmoty SCHÖNOX

| SCHÖNOX® UF PREMIUM
Zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou
nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností, klasifikace: CG2 WA

Univerzální tekutá spárovací hmota se sníženou prašností
pro šířky spáry 1-12 mm
flexibilní
pro všechny druhy obkladů
odpuzuje vodu a špínu
	vysoká odolnost proti oděru
	vysoká adheze k bokům
	vytvrzuje bez trhlin
	modifikovaná syntetickými pryskyřicemi
	překračuje požadavky normy BS 5980, týkající se
odolnosti proti mikroorganismům
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované

| SCHÖNOX® WD FLEX
Zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou
nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností, klasifikace: CG2 WA

Snadno použitelná vodoodpudivá flexibilní spárovací hmota
pro úzké spáry 1-6 mm
	vodoodpudivá (ve srovnání se standardní
spárovací hmotou)
	spolehlivě odolná (ve srovnání se standardní
spárovací hmotou)
	vysoce plnitelná
	velmi hezký vizuální vzhled
	modifikovaná syntetickými pryskyřicemi
	velmi hladký finální povrch
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované
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| SCHÖNOX® CF DESIGN
Barevná epoxidová spárovací hmota

Pro lepení a spárování keramických dlaždic s odolností proti
chemickému zatížení a desinfekčním prostředkům
bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
	splňuje požadavky německého předpisu
DVGW W 270 „Rozmnožování mikroogranismů
na látkách v místech s pitnou vodou“
	snadné čištění a skvělá barevnost díky obsahu
barevných písků a keramických pigmentů
	barevná stálost spárovací hmoty
	zvlášť odolná proti moderním kyselým
čisticím prostředkům*
	odpuzuje vodu a špínu
* Seznam odolnostních charakteristik na str. 16

| SCHÖNOX® XR 40
Zlepšená cementová spárovací malta s doplňkovou charakteristikou, sníženou
nasákavostí a vysokou otěruvzdorností, klasifikace: CG2 WA

Pro spárování keramických krytin v prostředí, kde jsou
vystaveny mechanickému namáhání, vysokotlakému čištění
a omezenému chemickému zatížení
	odolnost vůči biologickým odpadním
materiálům (např. moč)
	zvýšená chemická odolnost ve srovnání
s cementovými spárovacími hmotami
	odolnost vůči vysoké mechanické zátěži
	voděodolná
	kompaktní struktura malty
	vysoká odolnost vůči oděru
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované
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| Izolační membrány SCHÖNOX

| SCHÖNOX® AB
Izolační a oddělující vrstva

Hydroizolační pás pro přemostění trhlin, vyrobený
z polyetylénové fólie s vysokou odolností proti roztržení,
oboustranně kašírované tkaninou, pro izolaci v prostorech
s normální a vysokou vlhkostní zátěží
	dobré přemosťující vlastnosti
	voděodolný
	parozábranný
	dobrá adheze k lepidlům SCHÖNOX
	odolnost proti hnilobě
	splňuje podmínky ETAG 022
	EMICODE EC 1PLUS : velmi nízké emise
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approved according to

ETAG 022

| SCHÖNOX® HA
Disperzní hydroizolační hmota k okamžitému použití

approved according to

ETAG 022

Splňuje požadavky ETAG 022
	jednosložková izolační stěrka pro přípravu
vodotěsných hydroizolačních hmot pod
dlaždice v mokrých prostorech
	bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
	krátká doba schnutí
	odolnost vůči stárnutí
	snadná aplikace
	EMICODE EC 1PLUS : velmi nízké emise

approved according to

ETAG 022

| SCHÖNOX® 1K DS
Cementová jednosložková hydroizolační hmota

Flexibilní cementová hydroizolace pro vnitřní a vnější použití
	vyniká snadnou zpracovatelností a velmi nízkou
spotřebou
	vodotěsná
	vysoce flexibilní, přemosťující trhliny
	vysoká lepicí síla
	odolná proti stárnutí
	stříkatelná
	splňuje požadavky ETAG 022
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| Izolační membrány SCHÖNOX

| SCHÖNOX® 1K DS PREMIUM
Rychle tvrdnoucí flexibilní jednosložková cementová hydroizolační stěrka

Trhliny přemosťující flexibilní membrána zvláště vhodná pro
použití ve vysoce zatížených komerčních vlhkých prostorech
	rychle tvrdnoucí
	vodotěsná
	vysoká lepicí síla
	odolnost vůči stárnutí
	optimalizované smrštění
	stříkatelná
	splňuje požadavky CM O2 P podle EN 14891
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované

| SCHÖNOX® 2K DS RAPID
Rychle tvrdnoucí flexibilní dvousložková cementová hydroizolační stěrka

Splňuje požadavky CM 02 P podle EN 14891
	vysoce flexibilní
	snížená prašnost
	samovyztužující, hydraulicky rychle tvrdnoucí
	odolnost vůči stárnutí
	optimalizované smrštění a spotřeba
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované
	vyrobeno dle technologie CLIMATRIX – výrobní
technologie výrobků pro extrémní klimatické
zatížení
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| Vyrovnávací stěrky SCHÖNOX

| SCHÖNOX® BM 10
Jemná vyrovnávací cementová stěrka s vysoce sníženou prašností

Vhodná pro plnění, vyrovnávání a uhlazování stěnových
a stropních konstrukcí.
voděodolná
modifikovaná syntetickými pryskyřicemi
velká laminační stabilita
tloušťka vrstvy 1–10 mm, nastavitelná do 20 mm
velmi hladká struktura malty
cca. 90 % méně prachu při míchání
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované

| SCHÖNOX® PL
Rychle tvrdnoucí univerzální tixotropní opravná hmota

CT C16
EN

F4

1381

3

Vhodná na opravy betonových schodů a výtluků v podkladu
třída podle EN 13813: CT-C16-F4
tloušťka vrstvy 1–10 mm, nastavitelná do 30 mm
hydraulicky tuhnoucí, rychletvrdnoucí
vysoká tvrdost a pevnost
malé pnutí
vodonepropustná
nastavitelná bez ztráty pevnosti u silnějších vrstev
	EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované
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| Technické vlastnosti

| Lepidla na obklady a dlažbu SCHÖNOX
Vlastnosti produktu

SCHÖNOX® Q2

SCHÖNOX® Q4

SCHÖNOX® Q6

SCHÖNOX® Q8

SCHÖNOX® KR

Klasifikace podle EN 12004

C2 TE

C2 TE S1

C2 TE S1

C2 TE S1

R2 T

Reakce na oheň

E

E

A2fl-s1 / A2-s1,d0

E

E

ano

ano

ano

ano

–

–

–

ano

ano

–

ZP1 – výrobky

ZP1 – výrobky

ZP1 – výrobky

ZP1 – výrobky

RE 1 - epoxidové

obsahující

obsahující

obsahující

obsahující

pryskyřičné výrobky

cement s nízkým

cement s nízkým

cement s nízkým

cement s nízkým

bez obsahu rozpouštědel,

obsahem chromu

obsahem chromu

obsahem chromu

obsahem chromu

způsobující senzibilizaci

–

–

ano

ano

–

ano

ano

ano, až o 90 %

ano, až o 90 %

–

od -20 °C do +80 °C

od -20 °C do +80 °C

od -20 °C do +80 °C

od -20 °C do +80 °C

od -20 °C do +80 °C

Pochozí

po 24 hodinách

po 24 hodinách

po 12 hodinách

po 16 hodinách

po 16 hodinách

Pro velkoformátové obklady

–

vhodné

vhodné

nejvhodnější

–

SCHÖNOX

EMICODE EC 1PLUS R: velmi
nízké emise, regulované
M1 certifikát

GISCODE

Technologie Q-TEC
(100% safe performance
- variable mix)
Snížená prašnost při
míchání
Tepelná odolnost
(zcela vytvrzeno)

| Spárovací hmoty SCHÖNOX
Vlastnosti produktu
SCHÖNOX

SCHÖNOX® UF PREMIUM SCHÖNOX® WD FLEX

SCHÖNOX® CF DESIGN

SCHÖNOX® XR 40

Klasifikace podle EN 12004

--

R2

--

Klasifikace podle EN 13888

CG2 WA

RG

CG2 WA

EMICODE

PLUS

R: velmi nízké

CG2 WA
EC 1

PLUS

R: velmi nízké

–

EC 1PLUS R: velmi nízké

emise, regulované

emise, regulované

ZP1 – výrobky

ZP1 – výrobky

RE 1 – epoxidové

obsahující cement

obsahující cement

pryskyřičné výrobky bez obsahující cement

s nízkým obsahem

s nízkým obsahem

obsahu rozpouštědel,

s nízkým obsahem

chromu

chromu

způsobující senzibilizaci

chromu

1–12 mm

1– 6 mm

1–10 mm

2–40 mm

ano, až o 90 %

--

--

--

od -20°C do +80 °C

od -20°C do +80 °C

od -20°C do +80 °C

od -20°C do +250 °C

Pochozí

po 6 hodinách

po 12 hodinách

po 16 hodinách

po 3 hodinách

Chemická zatížitelnost

–

–

po 7 dnech

po 7 dnech

Pro velkoformátové obklady

nejvhodnější

vhodná

vhodná

nejvhodnější

GISCODE

Šířka spáry
Snížená prašnost při
míchání
Tepelná odolnost (zcela
vytvrzeno)
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EC 1

--

emise, regulované
ZP1 – výrobky

| Hydroizolační membrány SCHÖNOX
Vlastnosti produktu
SCHÖNOX

SCHÖNOX® AB

SCHÖNOX® 1K DS

ano

ano

SCHÖNOX® 1K DS
PREMIUM

SCHÖNOX® HA

SCHÖNOX® 2K DS
RAPID

Splňuje
požadavky

approved according to

ETAG 022

–

ano

–

EC 1PLUS R: velmi nízké

EC 1PLUS : velmi

EC 1PLUS R: velmi nízké

emise, regulované

nízké emise

ETAG 022
EMICODE

EC 1PLUS : velmi
nízké emise

–

emise, regulované
ZP1 – výrobky
obsahující

GISCODE

–

ZP1 – výrobky

ZP1 – výrobky

obsahující

obsahující

cement s nízkým

cement s nízkým

obsahem chromu

obsahem chromu

D1 – disperzní
lepidla
a penetrace
bez obsahu
rozpouštědel

cement s nízkým
obsahem chromu
D1 – disperzní
lepidla
a penetrace
bez obsahu
rozpouštědel

Přetrženi

3,9 bar

–

–

–

–

–

–

ano

–

ano

Tepelná odolnost

od -30 °C až do

od -20 °C až do

od -20 °C až do

(zcela vytvrzeno)

+90 °C

+80 °C

+80 °C

Snížená prašnost při
míchání

–

od -20 °C do +60
°C

| Vyrovnávací stěrky SCHÖNOX
Vlastnosti produktu

SCHÖNOX® BM 10

SCHÖNOX® PL

Klasifikace podle EN 998-1

CS IV

CS II, CS III a CS IV

Klasifikace podle EN 13813

–

CT-C16-F4

Reakce na oheň

A2-s2, d0

EMICODE

EC 1

SCHÖNOX

A1/A1fl

R: velmi nízké emise, regulované

EC 1PLUS R: velmi nízké emise, regulované

ZP1 – výrobky obsahující cement s nízkým

ZP1 – výrobky obsahující cement s nízkým

obsahem chromu

obsahem chromu

1–10 mm,

1–10 mm,

nastavený do 20 mm

zesílitelné až do 30 mm

ano, až o 90 %

–

Pochozí

–

po 4 hodinách

Připraven pro pokládku

po cca 24 hodinách

keramické obklady po cca 4 hodinách

GISCODE
Tloušť ka vrstvy
Snížená prašnost při
míchání

PLUS
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| Chemická odolnost

| SCHÖNOX® CF DESIGN
Název

Vzorec

Chemická

Název

Vzorec

odolnost

odolnost

–

Chlornan sodný (Savo), chlorové bělidlo

+

Univerzální čistidlo

+

Hydroxid sodný 10%

+

Starý nátěr

+

Hydroxid sodný 50%

+

Starý olej

+

Olivový olej

+

Aceton

C 2H 2O

Kyselina mravenčí 3%

CH 2 O2

(+)

Pomerančový juice

+

Kyselina mravenčí 5%

CH 2 O2

(+)

Parafinový olej

+

Kyselina mravenčí 10%

CH 2 O2

–

Rostlinný olej

+

Kyselina mravenčí 100%

CH 2 O2

–

Kyselina fosforečná 30%

H 3 PO 4

+

Amoniak 25%

NH 4 OH

+

Kyselina fosforečná 50%

H 2 PO 4

+

Pivo

+

Ricinový olej

+

Nápoje obsahující kofein

+

Kyselina dusičná

+

+

Lučavka královská 10%

HNO2

+

Kyselina octová 5%

C 2 H 2 O2

(+)

Lučavka královská 25%

HNO2

(+)

Kyselina octová 10%

C 2 H 2 O2

(+)

Kyselina chlorovodíková 3%

HCl

(+)

Kyselina octová 30%

C 2 H 2 O2

–

Kyselina chlorovodíková 10%

HCl

(+)

Etanol 10%

C 2H 4O

(+)

Kyselina chlorovodíková 20%

HCl

(+)

Etanol 100%

C 2H 4O

(+)

Kyselina chlorovodíková 30%

HCl

(+)

Chlorovaná voda

HOCI

(+)

Sádlo

+

Kyselina sírová 20%

H 2 SO 4

(+)

+

Kyselina sírová 50%

H 2 SO 4

(+)

20% roztok hydroxidu draselného

(+)

Kyselina sírová 70%

H 2 SO 4

(+)

Koncentrovaný solný roztok

+

Mýdlový roztok

+

Sycená voda

+

Čisticí prostředek na mýdlo

+

Olej z tresčích jater

+

Slaná voda

+

Lněný olej

+

Alkohol

(+)

Sycené limonády

+

Tetrahydrofuran

–

Mořská voda

+

Termální voda

+

–

Toluol

+

Čisticí a promývací detergenty

Motorová nafta

Olej do převodovky
Glycerin 100%

Metanol

C 2 H 4 O2

CH 2 O

Mléko

+

C 2H 4

–
+

+

Destilovaná voda

H 2O

+

Kyselina mléčná 5%

C 2 H 4 O2

+

Peroxid vodíku

H 2 O2

+

Kyselina mléčná 10%

C 2 H 4 O2

Mléčné výrobky

(+)

Víno

Minerální voda

+

Kyselina dihydroxyjantarová

Hladová voda

+

Whisky

Motorový olej

+

Xylen

C 2 H 10

(+)

C 2 H 4 O2

(+)

Nasycený uhličitan sodný

Na 2CO3

+

Kyselina citronová 10%

Kuchyňská sůl

NaCl

+

10% roztok cukru

- zřetelné optické a mechanické poškození
+ žádné poškození, ani při dlouhodobém a pravidelném kontaktu
(+) nepatrné optické i/nebo mechanické změny
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Chemická

+
C 2H 4O 4

+
+

+

Reference |

Fakultní nemocnice sv. Anna, ICRC, Brno, Česká republika
Rehabilitační bazén Juventus, Brno-Kohoutovice, Česká republika
Pavilion chirurgických oborů (PCHO), Nemocnice Třebíč, ČR
Hennepin Medical Center Minneapolis, USA
Broadmoor Hospital Berkshire, Velká Británie
Papworth Hospital Cambridge, Velká Británie
Southmead Hospital Bristol, Velká Británie
Townsland Hospital Henley, Velká Británie
Imland Hospital Eckenförde, Německo
Elisabeth Retirement home Eislingen, Německo
Hospital St. Marien Amberg, Německo
Hospital Bassum, Německo
University Hospital Cologne, Německo
University Medical Center Groningen, Nizozemsko
St. Antonius Hospital, Nizozemsko
Maasland Hospital Sittard, Nizozemsko
Teaching Hospital Leiden, Nizozemsko
Zuwe Hofpoort Hospital, Nizozemsko
Maria-oord Retirement home Vinkeveen, Nizozemsko
A Z Groeninge Kortrijk, Belgie
A Z Sint-Maarten Mechelen, Belgie

Dětská nemocnice v Cincinnati, USA
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| Vzorové produktové skladby

| Komerční kuchyně
Odtokový žlab

11

2

Izolace

3

PE folie

4

Potěr

10

6	
S CHÖNOX® EA PUR
Polyuretanová izolace

8

6

5

Beton

5	
S CHÖNOX® SHP (penetrace)

12

9

1

(aplikace ve 2 vrstvách)

13

4
7

7

3
2

Epoxidová plastmalta

8 	
V ýplňový provazec
9

SCHÖNOX® ES (tmel)

10 SCHÖNOX® KR
1

(epoxidové lepidlo)
11 Keramické dlaždice
12 SCHÖNOX® CF DESIGN
Epoxidová spárovací
hmota
13 Vpusť
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| Bezbarierová koupelna
Podlahová vpusť

7

8
9
6

1

Beton

2

Izolace

3

Potěr

4

Příruba

5

SCHÖNOX® AB
Hydroizolační pás přilepený

4

5

pomocí SCHÖNOX® iFIX®
6	
S CHÖNOX® Q6
Lepidlo na obklady

3

7

2

SCHÖNOX® CF DESIGN
Epoxidová spárovací
hmota

1

8

K eramické obklady

9	
S CHÖNOX® ES (tmel)

Foto: Agrob Buchtal GmbH
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| Vzorové produktové skladby

| Terapeutický bazén
Finální vrstva, přepadový žlab

13
11

10

6

8

5

12

1

Vodotěsný beton

2

Odtoková trubka

3

Sika®-Waterbar (spárové pásy)

4

Izolace

5

Potěr

6

SCHÖNOX® EA PUR
Polyuretanová izolace

7

9

/ SCHÖNOX® 1K DS PREMIUM
/ SCHÖNOX® 2K DS RAPID
7	
S CHÖNOX® ST

4

Těsnící páska

3
1

8	Výplňový provazec
9 	
K apilární bariera
2

10 SCHÖNOX® Q6
Lepidlo na obklady
11 CASCO ® AquaSeal (SMP)
Elastický tmel
12 SCHÖNOX® CF DESIGN
E poxidová barevná
spárovací hmota
13 Keramické obklady

Foto: Agrob Buchtal GmbH
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| Společné sprchy
Hydroizolační systém

8

1

Stěna

2

SCHÖNOX® BM 10
Stěnová vyrovnávací stěrka

3

9

/ SCHÖNOX® 2K DS RAPID

7

4

Membrána

6

4

SCHÖNOX® ST

5

SCHÖNOX® 1K DS PREMIUM

Těsnicí páska

1

5

/ SCHÖNOX® 2K DS RAPID

5

Membrána
4

3

6

3
2

SCHÖNOX® 1K DS PREMIUM

SCHÖNOX® Q6
Lepidlo na obklady

7	
S CHÖNOX® WD FLEX
Spárovací hmota
8

CASCO ® AquaSeal (SMP)
Elastický tmel

9 	
K eramické dlaždice
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| Vzorové produktové skladby

| Chodby / Ordinace
Napojení podlahy a stěny nerezovým profilem

13

1

Beton

2

Izolace

3

Potěr

4

SCHÖNOX® KR
Epoxidové lepidlo

12

5

Nerezový profil

6

SCHÖNOX® SHP
Akrylátová penetrace

7

9

11
10
4

5

7

8

6
1

2

3

SCHÖNOX® Q8
Lepidlo na obklady

8

Keramické dlaždice

9

S CHÖNOX® UF PREMIUM
Spárovací hmota

10 Stěna
11 Nátěr
12 SCHÖNOX® aDECO
Stěnová vyrovnávka
13 Hygienický nátěr Sika ®

22

| Laboratoře / Desinfekční místnosti
Konkávní soklové obklady

7

1

Beton

2

Izolace

3

Potěr

4

Stěna

5

SCHÖNOX ® BM 10
Stěnová vyrovnávací stěrka

8
13

4
9

5

1

SCHÖNOX ® KH penetrace

7

SCHÖNOX ® 2K DS RAPID
membrána

12

11

2

6

10
3

6

(aplikace ve 2 vrstvách)
8

SCHÖNOX ® ST
Těsnicí páska

9	Výplňový provazec
10	S CHÖNOX ® Q6
Lepidlo na obklady
11 	CASCO AquaSeal (SMP) – tmel
12 Tvarovaná soklová dlaždice
13 SCHÖNOX ® XR 40
Spárovací hmota

Foto: Agrob Buchtal GmbH
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| Čištění a údržba

| Nejlepší podmínky
pro snadné čištění |
Čistota je v nemocnicích a zdravotnických zařízeních klíčovým
předpokladem pro řádný provoz a ochranu pacientů a zaměstnanců před
infekcemi. Keramické obklady mají ve srovnání s jinými krytinami mnoho
výhod - umožňují snadné čištění a zároveň splňují vysoké požadavky na
design a funkčnost. Povrchy z glazovaných i neglazovaných dlaždic jsou
nejlepším řešením pro bezproblémovou údržbu.

| Ochrana povrchů
Pro čištění používejte zásadně produkty a postupy doporučené výrobcem
konkrétní krytiny. Za žádných okolností nesmí být použity čisticí
prostředky obsahující kyselinu fosforečnou nebo její sloučeninu (fluorid),
která vážně narušuje povrch keramických dlaždic i v případě, že je
značně naředěná.
Pro zvýšení odolnosti proti skluzu a s tím související zvýšení bezpečnosti,
je nutné odstranit veškeré kluzké látky, které by dramaticky snížily
protiskluzový efekt. Pro čištění strukturovaných nebo hrubých
podlahových krytin jsou velmi užitečné čisticí stroje s rotačními
kartáči (mycí i sušící) a tryskové stroje (vysokotlaké čističe). Čištění je
ekonomické i pro malé plochy.
Při prvním čištění po pokládce a spárování, mohou být použity speciální
kyselinové čisticí prostředky na odstranění stavebního prachu a zbytky
cementových lepidel. Ty však mohou narušit cementové spárovací
hmoty, proto je nutné spáry před aplikací ochránit smáčením a následně
důkladným opláchnutím (případně neutralizací).
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| Desinfekce povrchů
Některé části nemocnic jsou vystaveny vysokému riziku šíření patogenních
látek. Řádná údržba zde sama o sobě nestačí na adekvátní snížení
množství bakterií, a proto je doporučeno v místech pro pacienty a sanitu
použít pro čištění desinfekční prostředky. Nicméně, na tomto místě je nutné
říci, že názory na nutnost desinfekce povrchů podlah se v různých částech
světa liší.

| Doporučení pro čištění
Hygienické prostory na pokojích pacientů
Po vyčištění pokoje je nutné vytřít podlahu z keramických dlaždic
v hygienických zónách s novým mopem. Tento musí být namočen
v desinfekčním roztoku (připraveném dle návodu) a jemně vyždímán.
Keramické obklady na stěnách doporučujeme nasprejovat desinfekčním
prostředkem (vždy zajistěte kompletní smáčení) a po uplynutí doby
působení otřít čistým hadrem. Vždy se ujistěte, že je použita správná
koncentrace desinfektantu - nadměrná dávka může narušit povrch
keramických dlaždic a spárovacích hmot.

V komerčních kuchyních
Zaschlé zbytky bílkovin mohou být odstraněny ve dvou krocích s použitím
postřikovačů - při každém cyklu čištění nechte čisticí prostředek působit
několik minut. Aby se zabránilo bobtnání bílkoviny na povrchu keramických
dlaždic, nastavte horní hranici teploty a koncentrace čisticího roztoku.
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| Udržitelný rozvoj

| Nejsou to jen sliby –
jde o naši zodpovědnost
Společnost Sika se zavazuje k podpoře trvale udržitelných
řešení globálních problémů, která budou bezpečná,
s minimálním dopadem na zdroje.
S prohlášením „Větší přínos, menší dopad“ Sika
definovala 6 strategických cílů, aby zaměřila své aktivity
v nadcházejících letech na hospodárný provoz, na udržitelná
řešení, místní komunity a společnost, pečlivé využívaní zdrojů
a nákladů, na zvýšení hospodárností využití vody a surovin a na
bezpečnost práce.
Svými produkty, systémy a řešeními zakládá společnost Sika dlouhodobé
výhody pro všechny zúčastněné strany a výrazně snižuje spotřebu zdrojů
a dopady související s výrobou.
Udržitelnost výstavby dokládáme certifikací podle:
U.S.Green Building Council (USGBC) → Program LEED
UK Green Building Council (UKGBC) → Program BREEAM
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)
V případě dotazů v oblasti certifikace výrobků, kontaktujte odpovědné pracovníky společnosti Sika CZ
pro návrh vhodných Sika výrobků nebo systémových řešení, které splňují požadavky pro relevantní
oblasti použití.
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Další systémy |

| Řešení SCHÖNOX a Sika
pro zdravotnická zařízení

@YourSurface

| PODLAHOVÉ SYSTÉMY SCHÖNOX

LÉČBA V DOKONALÝCH PODMÍNKÁCH

Nechte se inspirovat širokou škálou odborníků při návrhu
léčebných a pečovatelských zařízení

| Řešení pro Vaše zdravotnické zařízení:
hygiena, snadné čištění a údržba,
dlouhá životnost |

| www.schonox.cz |
A SIKA BRAND

1

Podlahové systémy
SCHÖNOX

BEZPEČNOST NA PRVNÍM
MÍSTĚ
Dr. Sarah Peake o prevenci a kontrole infekcí ve zdravotnických
zařízeních

20

UDRŽITELNOST
Získejte informace o zásadách navrhování pro trvanlivé a udržitelné
povrchové úpravy

7

INOVACE

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Jak štíhlé řízení zkrátilo dobu
procesu až o 90 % v Nemocnici
sv. Alžběty

Profesionální podpora údržby pro
zajištění dlouhodobého pohodlí
a zachování vzhledu

30

ZAMĚŘENÍ
NA PACIENTA

50

Rovná příležitost na zdravý život
– Jo Vandeurzen, vlámský ministr
pro sociální péči, zdraví a rodinu,
o vytváření péče Flandry – Belgie

16

VYDÁNÍ Č. 1 2016

www.sika.com/healthcare

Sika pro zdravotnictví
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Recyklováno PEFC
Tento produkt pochází
z recyklovaných
a kontrolovaných
zdrojů
www.pefc.cz

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Tel:

+420 546 422 464

www.sika.cz
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SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

www.schonox.cz

11/2017

E-mail: sika@cz.sika.com

