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A SIKA BRAND

|  Řešení pro Vaše zdravotnické zařízení:

hygiena, životnost, snadné čištění 

a údržba  |

|  www.schonox.cz  |

|  PODLAHOVÉ SYSTÉMY SCHÖNOX
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|  Nejlepší řešení pro

každé zatížení  |

 
|  Nemocnice 

Bez zátěže

1. Administrativa, kanceláře 

Nízká zátěž

2. Vstupní prostory, čekárny 

3. Chodby, výtahy, veřejné toalety

Střední zátěž

4. Nemocniční pokoje

5. Laboratoře

6. Kuchyně

7. Koupelny a hygienické místnosti

8. Terapeutické bazény

9. Ordinace

Vysoká zátěž

10. RTG

11. JIP a infekční oddělení 

12. Operační sály

|  Zdravotnictví Obsah  |  
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Technický stav 
objektu

Podklad Penetrace Podlahové vyrovnávací stěrky

Třída zatížení
(odpovídá zdravotnické 
péči prováděné v daném 
prostoru)

Typické prostředí
(příklad místnosti)

Elastické podlahové 
krytiny

Lepidla na podlahové 
krytiny

Novostavba

Cementový podklad SCHÖNOX® KH

Cementová báze (1–20 mm)
SCHÖNOX® ZM

Cementová báze - silné
vrstvy (3–40 mm): 
SCHÖNOX® DE

Rychle tuhnoucí:
SCHÖNOX® ZM RAPID

Sádrová báze:
SCHÖNOX® AM

bez zátěže Administrativa, kanceláře

Textilní
SCHÖNOX® EMICLASSIC®

SCHÖNOX® TEX OBJEKT®

PVC/LVT
SCHÖNOX® iFLOOR®

SCHÖNOX® DUROCOLL

Guma SCHÖNOX® EMICLASSIC®

Cementový podklad 
s vysokou zbytkovou vlhkostí

SCHÖNOX® HP RAPID

Linoleum (Marmoleum) SCHÖNOX® LINO XTREME

Vodivé textilní-, PVC-, 
gumové krytiny, Linoleum

SCHÖNOX® COMBILEIT®

nízká zátěž
(v těchto prostorech není
poskytována zdravotnická 
péče)

Čekárny / denní místnosti
Chodby a koridory
Místnosti pro zaměstnance 
a šatny
Výtahy

PVC/LVT
SCHÖNOX® iFLOOR®

SCHÖNOX® DUROCOLL

Sádrový podklad SCHÖNOX® KH

Guma SCHÖNOX® EMICLASSIC®

Linoleum (Marmoleum) SCHÖNOX® LINO XTREME

Vodivé PVC-, gumové 
krytiny, Linoleum

SCHÖNOX® COMBILEIT®

Rekonstrukce

Nasákavý podklad
(sádra/cement)

SCHÖNOX® KH

Cementová báze zesílená
vlákny (3–20 mm):
SCHÖNOX® ZMF

Sádrová báze zesílená
vlákny (3–15 mm):
SCHÖNOX® APF

střední zátěž
(místnosti s běžnou 
zdravotnickou péčí)

Nemocniční pokoje, 
oddělení, ordinace, 
ošetřovny

Laboratoře
Desinfekční místnosti
Koupelny a hygienické 
místnosti
(nedoporučujeme PVC/LVT)

PVC/LVT SCHÖNOX® DUROCOLL

Guma SCHÖNOX® EMICLASSIC®

Linoleum (Marmoleum) - 
svařované

SCHÖNOX® LINO XTREME

Podklady s nedostatečnou 
pevností povrchu

SCHÖNOX® HP RAPID

Vodivé PVC-, gumové 
krytiny, Linoleum

SCHÖNOX® COMBILEIT®

Cementová báze (1–20 mm)
SCHÖNOX® ZM

Cementová báze - tenké
vrstvy (3–40 mm): 
SCHÖNOX® DE

Rychle tuhnoucí:
SCHÖNOX® ZM RAPID

Sádrová báze:
SCHÖNOX® AM

Komerční kuchyně
Bezpečnostní podlaha,
např. Altro

SCHÖNOX® PU 900

vysoká zátěž
(místnosti se zvláštní 
zdravotnickou péčí, 
specifickými hygienickými 
podmínkami)

Operační sály
Sterilní místnosti
Místnosti se specifickými 
požadavky (dialýza, 
endoskopie, atd.)
Jednotky intenzivní péče 
a infekční oddělení

PVC
SCHÖNOX® PU 900
SCHÖNOX® DUROCOLL

Nenasákavý podklad (např. 
staré keramické dlaždice)

SCHÖNOX® SHP

Gumové čtverce SCHÖNOX® PU 900

Linoleum (marmoleum) - 
svařované

SCHÖNOX® LINO XTREME

Vodivé PVC-, gumové 
krytiny, Linoleum

SCHÖNOX® COMBILEIT®

|  Průvodce výběrem produktové skladby

|  Nejlepší řešení pro každé zatížení

SCHÖNOX vyvíjí a vyrábí produkty vysoké kvality pro instalaci všech druhů podlahových krytin profesionálními řemeslníky.

Sortiment značky SCHÖNOX zahrnuje: lepidla na podlahové krytiny, podlahové a stěnové vyrovnávací stěrky, opravné 

malty a penetrace.

Při výběru typu a designu podlahové krytiny 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.
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Technický stav 
objektu

Podklad Penetrace Podlahové vyrovnávací stěrky

Třída zatížení
(odpovídá zdravotnické 
péči prováděné v daném 
prostoru)

Typické prostředí
(příklad místnosti)

Elastické podlahové 
krytiny

Lepidla na podlahové 
krytiny

Novostavba

Cementový podklad SCHÖNOX® KH

Cementová báze (1–20 mm)
SCHÖNOX® ZM

Cementová báze - silné
vrstvy (3–40 mm): 
SCHÖNOX® DE

Rychle tuhnoucí:
SCHÖNOX® ZM RAPID

Sádrová báze:
SCHÖNOX® AM

bez zátěže Administrativa, kanceláře

Textilní
SCHÖNOX® EMICLASSIC®

SCHÖNOX® TEX OBJEKT®

PVC/LVT
SCHÖNOX® iFLOOR®

SCHÖNOX® DUROCOLL

Guma SCHÖNOX® EMICLASSIC®

Cementový podklad 
s vysokou zbytkovou vlhkostí

SCHÖNOX® HP RAPID

Linoleum (Marmoleum) SCHÖNOX® LINO XTREME

Vodivé textilní-, PVC-, 
gumové krytiny, Linoleum

SCHÖNOX® COMBILEIT®

nízká zátěž
(v těchto prostorech není
poskytována zdravotnická 
péče)

Čekárny / denní místnosti
Chodby a koridory
Místnosti pro zaměstnance 
a šatny
Výtahy

PVC/LVT
SCHÖNOX® iFLOOR®

SCHÖNOX® DUROCOLL

Sádrový podklad SCHÖNOX® KH

Guma SCHÖNOX® EMICLASSIC®

Linoleum (Marmoleum) SCHÖNOX® LINO XTREME

Vodivé PVC-, gumové 
krytiny, Linoleum

SCHÖNOX® COMBILEIT®

Rekonstrukce

Nasákavý podklad
(sádra/cement)

SCHÖNOX® KH

Cementová báze zesílená
vlákny (3–20 mm):
SCHÖNOX® ZMF

Sádrová báze zesílená
vlákny (3–15 mm):
SCHÖNOX® APF

střední zátěž
(místnosti s běžnou 
zdravotnickou péčí)

Nemocniční pokoje, 
oddělení, ordinace, 
ošetřovny

Laboratoře
Desinfekční místnosti
Koupelny a hygienické 
místnosti
(nedoporučujeme PVC/LVT)

PVC/LVT SCHÖNOX® DUROCOLL

Guma SCHÖNOX® EMICLASSIC®

Linoleum (Marmoleum) - 
svařované

SCHÖNOX® LINO XTREME

Podklady s nedostatečnou 
pevností povrchu

SCHÖNOX® HP RAPID

Vodivé PVC-, gumové 
krytiny, Linoleum

SCHÖNOX® COMBILEIT®

Cementová báze (1–20 mm)
SCHÖNOX® ZM

Cementová báze - tenké
vrstvy (3–40 mm): 
SCHÖNOX® DE

Rychle tuhnoucí:
SCHÖNOX® ZM RAPID

Sádrová báze:
SCHÖNOX® AM

Komerční kuchyně
Bezpečnostní podlaha,
např. Altro

SCHÖNOX® PU 900

vysoká zátěž
(místnosti se zvláštní 
zdravotnickou péčí, 
specifickými hygienickými 
podmínkami)

Operační sály
Sterilní místnosti
Místnosti se specifickými 
požadavky (dialýza, 
endoskopie, atd.)
Jednotky intenzivní péče 
a infekční oddělení

PVC
SCHÖNOX® PU 900
SCHÖNOX® DUROCOLL

Nenasákavý podklad (např. 
staré keramické dlaždice)

SCHÖNOX® SHP

Gumové čtverce SCHÖNOX® PU 900

Linoleum (marmoleum) - 
svařované

SCHÖNOX® LINO XTREME

Vodivé PVC-, gumové 
krytiny, Linoleum

SCHÖNOX® COMBILEIT®

|  Průvodce výběrem produktové skladby
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|  Penetrace SCHÖNOX

|  SCHÖNOX® KH

Disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel

Ke snížení savosti a zvýšení adheze cementových podkladů. 
Ochrana sádrových podkladů proti vlhkosti.

|  SCHÖNOX® HP RAPID

Jednosložková polyuretanová penetrace bez obsahu rozpouštědel 

Rychlé a bezpečné řešení pro kritické podklady

  EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

 bez obsahu rozpouštědel dle TRGS 610

 krátká čekací doba

 nízká spotřeba / vysoká kryvost

  zasychá do elastické syntetické pryskyřičné 

vrstvy

 na stěny a podlahy

 váže zbytkový prach

 odolná proti saponifikaci 

   EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 

regulované

   lze aplikovat na téměř všechny podklady

   bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

   slabý zápach

   voděodolný

   váže zbytkový prach

   krátká doba schnutí
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|  Penetrace SCHÖNOX

|  SCHÖNOX® SHP

Rychlá jednosložková akrylátová penetrace

Speciální penetrace pro pevné, hladké 
a neporézní podklady

  EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

  zvláště vhodná pro pokládku na staré 

linoleum, vinylové a gumové krytiny

  bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

  slabý zápach

  optimalizuje adhezi

  pro hladké a pevné podklady

  krátká čekací doba
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|  Vyrovnávací stěrky SCHÖNOX

|  SCHÖNOX® ZM RAPID

Rychle tvrdnoucí cementová samonivelační stěrka s velmi nízkými emisemi

Samonivelační stěrka s velmi malým smrštěním 
a s krystalickou vazbou vody

|  SCHÖNOX® ZM

Samonivelační cementová vyhlazovací a vyrovnávací stěrka s velmi nízkými 

emisemi 

Velmi malé smrštění a dobré samonivelační schopnosti

   EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 

regulované

   třída podle EN 13813 CT-C50-F10

   vysoké hodnoty pevnosti a tvrdosti

   připravena pro pokládku po cca 1,5 - 2 hod.

pro většinu typů krytin

   tloušťka vrstvy 1-10 mm bez plniv

   tloušťka vrstvy 5-25 mm s plnivem

   čerpatelná

   EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 

regulované

   třída podle EN 13813 CT-C30-F7

   vysoké hodnoty pevnosti a tvrdosti

   čerpatelná

   malé smrštění

   tloušťka vrstvy 1-10 mm bez plniv

   tloušťka vrstvy 10-20 mm s plnivem

   snadno brousitelná
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|  Vyrovnávací stěrky SCHÖNOX

|  SCHÖNOX® DE

Rychle tuhnoucí samonivelační potěr pro přípravu spřažených potěrů 

s tloušťkou vrstvy 3-60 mm

Tenkovrstvý potěr s malým smrštěním a velmi nízkými emisemi

   EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 

regulované

   třída podle EN 13813 CT-C20-F5

 vysoké hodnoty pevnosti

 tloušťka vrstvy 3-40 mm bez plniv

 tloušťka vrstvy 10-60 mm s plnivem

   malé pnutí

   čerpatelný

   nastavitelný bez ztráty pevnosti u silnějších vrstev

   jsou možné malé konstrukční výšky

   pochozí po 4 hodinách

|  SCHÖNOX® ZMF

Vyrovnávací stěrka se zpevňujícími vlákny s velmi nízkým pnutím a vysokou 

pevností v ohybu

Vestavěná vlákna zajišťují vyztužení bez nutnosti použití 
zpevňující síťoviny

   EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 

regulované

   třída podle EN 13813 CT-C30-F17

   tloušťka vrstvy 3-20 mm bez plniv

   pochozí již po cca 3 hodinách

   obsahuje syntetická vlákna

   vysoká tvrdost a pevnost

   čerpatelná

   vysoce modifikovaná syntetickými pryskyřicemi
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|  Vyrovnávací stěrky SCHÖNOX

|  SCHÖNOX® APF

Patentovaná sádrová samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady

Zejména vhodná pro dřevěné palubky, dřevotřísku (V100), 
asfaltové potěry a další problematické podklady ve spojení 
s elastickými a textilními krytinami. 

  EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

  třída podle EN 13813: CA-C35-F10

  pochozí již po cca 3 hodinách

  tloušťka vrstvy 3-15 mm

  vysoká ohybová pevnost

  čerpatelná

  vysoce modifikovaná syntetickými pryskyřicemi

  přemosťující trhliny

|  SCHÖNOX® AM

Sádrová vyhlazovací a vyrovnávací stěrka na problematické podklady 

Zvláště vhodná pro podklady na bázi síranu vápenatého 
a lité asfaltové potěry podle EN 13 813

  EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

  třída podle EN 13813: CA-C30-F7

  vysoké hodnoty pevnosti a tvrdosti

  tloušťka vrstvy 1-20 mm bez plniv

  tloušťka vrstvy 10-30 mm s plnivem

  čerpatelná

  modifikovaná syntetickými pryskyřicemi
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|  Vyrovnávací stěrky SCHÖNOX
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|  Lepidla na podlahové krytiny SCHÖNOX

|  SCHÖNOX® EMICLASSIC®

Univerzální disperzní lepidlo citlivé na tlak pro všechny flexibilní krytiny

Vhodné na problematické krytiny, pro lepení gumy, PVC, 
linolea

|  SCHÖNOX® TEX OBJEKT®

Disperzní lepidlo na textilní krytiny s velmi nízkým obsahem emisí 

Vhodné pro lepení všech druhů běžných textilních krytin 
se syntetickým, jutovým nebo filcovým rubem na savé 
podklady

  EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

  bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

  slabý zápach

  silná vláknitost

  snadno roztíratelné

  krátká čekací doba

  EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

  bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

  vhodné na všechny vyrovnávací stěrky SCHÖNOX

  vhodné pro mokré lepení

  snadná aplikace

  silná vláknitost
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|  Lepidla na podlahové krytiny SCHÖNOX

|  SCHÖNOX® iFLOOR®

Disperzní lepidlo nanášené válečkem s velmi nízkými emisemi

Pro pokládku designových krytin na vyrovnané podklady 
ve vnitřním prostředí

|  SCHÖNOX® DUROCOLL

Tvrdé disperzní lepidlo se zpevňujícími vlákny s velmi nízkým obsahem emisí 

Vhodné pro lepení designových krytin z PVC (LVT), 
podlahových krytin z PVC a CV a vpichovaných krytin 
na savé podklady 

  EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

  užitečné pro renovace

  zpracování ve vzpřímené poloze

  bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

  lepené krytiny lze ihned zatěžovat

  krátká čekací doba

  EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

  zpevněné vlákny

  odolný proti plastifikátorům

  vhodné pro mokré lepení

  bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

  velmi vysoká výsledná pevnost



  

14 151414

|  Lepidla na podlahové krytiny SCHÖNOX

|  SCHÖNOX® COMBILEIT®

Univerzální disperzní lepidlo pro všechny vodivé krytiny 

Vhodné pro lepení vodivých a antistatických koberců, 
krytin z vinylu, gumy a linolea

|  SCHÖNOX® LINO XTREME

Disperzní lepidlo na linoleum s velmi nízkým obsahem emisí 

Pro jednostranné lepení linolea v pásech, 
korklinolea nebo korkmentu na savé podklady 
ve vnitřním prostředí

  EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

  tvrdé elastické lepidlo

  odolné plastifikátorům

  vhodné pro mokré lepení

  bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

  vysoká výsledná pevnost

  EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise

  silná vláknitost

  nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost

  vhodné na všechny vyrovnávací stěrky SCHÖNOX

  bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

  rychlý nástup lepicí síly
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|  Lepidla na podlahové krytiny SCHÖNOX

|  SCHÖNOX® PU 900

Dvojsložkové polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpouštědel

Vhodné na povlakové krytiny v rolích i dílcích: vinylové pásy, 
gumu a regranuláty 

   EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 

regulované

   slabý zápach

   dlouhá otevřená doba

   snadná aplikace

   bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610

   vysoké hodnoty pevnosti
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Vlasnosti produktu 
SCHÖNOX

SCHÖNOX® KH SCHÖNOX® HP RAPID SCHÖNOX® SHP

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

GISCODE D1 – disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel RU1 - polyuretanová lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

Hustota 1,04 kg/l 1,1 kg/l   1,3 kg/l

Barva světlemodrá žlutá modrá

Doba schnutí

cca 10 minut na cementových podkladech (cementových potěrech, betonu)

cca 2 hodiny na dřevěných podkladech a dřevotřískových deskách

cca 12 hodin na nesavé a málo savé podklady

cca 24 hodin na podkladech na bázi síranu vápenatého (nepropouštějících vlhkost)

nejméně 40 - 50 min. (nelepivý na dotyk)

nejméně 2 hod. pro následnou pokládku parket nebo 
broušení

nejméně 12 hod. pro následnou aplikaci potěrů na bázi 
síranu vápenatého

cca 1 - 4 hodiny

Spotřeba materiálu/
pokrytí:

40–100 g/m2 (v závislosti na savosti podkladu, nanášecím nástroji a míchacím poměru)
Při aplikaci v jedné vrstvě: cca 100 - 150 g/m2

Při aplikaci ve dvou vrstvách: cca 200 - 250 g/m2
cca 100 - 150 g/m2

Blue Angel ano – –

Vlastnosti produktu 
SCHÖNOX

SCHÖNOX® ZM SCHÖNOX® ZM RAPID SCHÖNOX® ZMF SCHÖNOX® DE SCHÖNOX® AM SCHÖNOX® APF

Klasifikace podle EN 13 813 CT-C30-F7 CT-C50-F10 CT-C30-F7 CT-C20-F5 CA-C30-F7 CA-C35-F10

EMICODE
EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 
regulované

EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 
regulované

EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 
regulované

EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 
regulované

EC 1PLUS: velmi nízké emise EC 1PLUS: velmi nízké emise

M1 certifikace ano – – – – –

GISCODE
ZP1 - výrobky obsahující cement 
s nízkým obsahem chromu

ZP1 - výrobky obsahující cement 
s nízkým obsahem chromu

ZP1 - výrobky obsahující 
cement s nízkým obsahem 
chromu

ZP1 - výrobky obsahující cement s nízkým 
obsahem chromu

CP1 - vyrovnávací stěrky na bázi 
síranu vápenatého

CP1 - vyrovnávací stěrky na bázi 
síranu vápenatého

Tloušťka vrstvy
1-10 mm bez plniv
10-20 mm s plnivem

1-10 mm bez plniv
5-25 mm s plnivem

3-20 mm
3-40 mm bez plniv
10-60 mm s plnivem

1-20 mm bez plniv
10-30 mm s plnivem

3-15 mm

Reakce na oheň A1fI A1/A1fI A2I-s1 A1/A1fl A1/A1fI A1/A1fI

Pochozí po cca 2 hodinách po cca 1 – 1,5 hod. po cca 3 hodinách cca po 4 hodinách po cca 2 hodinách po cca 3 hodinách

Připraven pro 
pokládku

do 5 mm po cca 24 hod. pro 
všechny druhy krytin

do 10 mm po cca 48 hod. pro 
všechny druhy krytin

do 10 mm po cca 1,5 - 2 hod. 
pro textilní a vinylové krytiny, 
LVT a linoleum

do 5 mm asi po 24 hodinách 
pro všechny druhy krytin

do 10 mm asi po 24 hodinách 
pro difúzně propustné 
a keramické krytiny

při zvýšení o každých dalších 
5 mm je doba schnutí vždy 
o 24 hodin delší

–  do 5 mm asi po 24 hodinách pro 
všechny druhy krytin

–  do 10 mm asi po 3 dnech pro 
všechny druhy krytin

–  od 10 mm musí být zbytková 
vlhkost změřena pomocí přístroje 
CM: hmotnost netto 50 g, doba 
měření 10 min., konečná hodnota 
≤2,0 CM-%

do 3 mm asi po 24 hodinách, zbytková 
vlhkost ≤0,5 CM-%

pro větší tloušťku vrstvy musí být 
zbytková vlhkost změřena pomocí 
přístroje CM (postupem stejným jako 
u sádrových potěrů)

do 3 mm asi po 24 hodinách (při 
pokládce parket asi po 48 hodinách)

pro tloušťku vrstvy do 15 mm musí 
být zbytková vlhkost změřena pomocí 
přístroje CM (parkety ≤0,5 CM-%, textilní 
a elastické krytiny ≤1,0 CM-%)

Spotřeba materiálu/
pokrytí

cca 1,5 kg/m2/mm cca 1,5 kg/m2/mm cca 1,5 kg/m2/mm cca 1,8 kg/m²/mm cca 1,5 kg/m2/mm cca 1,5 kg/m2/mm

Blue Angel ano ano ano – ano –

|  Penetrace SCHÖNOX 

|  Samonivelační stěrky SCHÖNOX

|  Technické vlastnosti
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Vlasnosti produktu 
SCHÖNOX

SCHÖNOX® KH SCHÖNOX® HP RAPID SCHÖNOX® SHP

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

GISCODE D1 – disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel RU1 - polyuretanová lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

Hustota 1,04 kg/l 1,1 kg/l   1,3 kg/l

Barva světlemodrá žlutá modrá

Doba schnutí

cca 10 minut na cementových podkladech (cementových potěrech, betonu)

cca 2 hodiny na dřevěných podkladech a dřevotřískových deskách

cca 12 hodin na nesavé a málo savé podklady

cca 24 hodin na podkladech na bázi síranu vápenatého (nepropouštějících vlhkost)

nejméně 40 - 50 min. (nelepivý na dotyk)

nejméně 2 hod. pro následnou pokládku parket nebo 
broušení

nejméně 12 hod. pro následnou aplikaci potěrů na bázi 
síranu vápenatého

cca 1 - 4 hodiny

Spotřeba materiálu/
pokrytí:

40–100 g/m2 (v závislosti na savosti podkladu, nanášecím nástroji a míchacím poměru)
Při aplikaci v jedné vrstvě: cca 100 - 150 g/m2

Při aplikaci ve dvou vrstvách: cca 200 - 250 g/m2
cca 100 - 150 g/m2

Blue Angel ano – –

Vlastnosti produktu 
SCHÖNOX

SCHÖNOX® ZM SCHÖNOX® ZM RAPID SCHÖNOX® ZMF SCHÖNOX® DE SCHÖNOX® AM SCHÖNOX® APF

Klasifikace podle EN 13 813 CT-C30-F7 CT-C50-F10 CT-C30-F7 CT-C20-F5 CA-C30-F7 CA-C35-F10

EMICODE
EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 
regulované

EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 
regulované

EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 
regulované

EC 1PLUS R: velmi nízké emise, 
regulované

EC 1PLUS: velmi nízké emise EC 1PLUS: velmi nízké emise

M1 certifikace ano – – – – –

GISCODE
ZP1 - výrobky obsahující cement 
s nízkým obsahem chromu

ZP1 - výrobky obsahující cement 
s nízkým obsahem chromu

ZP1 - výrobky obsahující 
cement s nízkým obsahem 
chromu

ZP1 - výrobky obsahující cement s nízkým 
obsahem chromu

CP1 - vyrovnávací stěrky na bázi 
síranu vápenatého

CP1 - vyrovnávací stěrky na bázi 
síranu vápenatého

Tloušťka vrstvy
1-10 mm bez plniv
10-20 mm s plnivem

1-10 mm bez plniv
5-25 mm s plnivem

3-20 mm
3-40 mm bez plniv
10-60 mm s plnivem

1-20 mm bez plniv
10-30 mm s plnivem

3-15 mm

Reakce na oheň A1fI A1/A1fI A2I-s1 A1/A1fl A1/A1fI A1/A1fI

Pochozí po cca 2 hodinách po cca 1 – 1,5 hod. po cca 3 hodinách cca po 4 hodinách po cca 2 hodinách po cca 3 hodinách

Připraven pro 
pokládku

do 5 mm po cca 24 hod. pro 
všechny druhy krytin

do 10 mm po cca 48 hod. pro 
všechny druhy krytin

do 10 mm po cca 1,5 - 2 hod. 
pro textilní a vinylové krytiny, 
LVT a linoleum

do 5 mm asi po 24 hodinách 
pro všechny druhy krytin

do 10 mm asi po 24 hodinách 
pro difúzně propustné 
a keramické krytiny

při zvýšení o každých dalších 
5 mm je doba schnutí vždy 
o 24 hodin delší

–  do 5 mm asi po 24 hodinách pro 
všechny druhy krytin

–  do 10 mm asi po 3 dnech pro 
všechny druhy krytin

–  od 10 mm musí být zbytková 
vlhkost změřena pomocí přístroje 
CM: hmotnost netto 50 g, doba 
měření 10 min., konečná hodnota 
≤2,0 CM-%

do 3 mm asi po 24 hodinách, zbytková 
vlhkost ≤0,5 CM-%

pro větší tloušťku vrstvy musí být 
zbytková vlhkost změřena pomocí 
přístroje CM (postupem stejným jako 
u sádrových potěrů)

do 3 mm asi po 24 hodinách (při 
pokládce parket asi po 48 hodinách)

pro tloušťku vrstvy do 15 mm musí 
být zbytková vlhkost změřena pomocí 
přístroje CM (parkety ≤0,5 CM-%, textilní 
a elastické krytiny ≤1,0 CM-%)

Spotřeba materiálu/
pokrytí

cca 1,5 kg/m2/mm cca 1,5 kg/m2/mm cca 1,5 kg/m2/mm cca 1,8 kg/m²/mm cca 1,5 kg/m2/mm cca 1,5 kg/m2/mm

Blue Angel ano ano ano – ano –

|  Technické vlastnosti



  

18

Vlastnosti produktu 
SCHÖNOX

SCHÖNOX® EMICLASSIC® SCHÖNOX® TEX OBJEKT® SCHÖNOX® iFLOOR® SCHÖNOX® DUROCOLL SCHÖNOX® COMBILEIT® SCHÖNOX® LINO XTREME SCHÖNOX® PU 900

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

GISCODE
D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

RU1 - polyuretanová lepidla 
a penetrace bez obsahu 
rozpouštědel

Hustota 1,1 kg/l 1,35 kg/l 1,0 kg/l 1,35 kg/l 1,26 kg/l 1,35 kg/l
1,74 kg/l namíchaného 
materiálu

Barva béžová béžová zelená - avokado smetanově béžová našedlá béžová smetanově béžová

Doba schnutí cca 24 hodin cca 24 hodin není cca 24 hodin cca 24 hodin cca 24 hodin cca 24 hodin

Spotřeba materiálu/
pokrytí

váleček: cca 200 g/m2

ozubená stěrka TKB A1-A4: 
200 - 280 g/m2

ozubená stěrka TKB B1-B3: 
350 - 450 g/m2

ozubená stěrka TKB A2: 
360 g/m2

ozubená stěrka TKB B1: 
380 g/m2

nejméně 80 g/m2

ozubená stěrka TKB A1-A2: 
250 - 300 g/m2

ozubená stěrka TKB B1-B2: 
350 - 450 g/m2

s ozubenou stěrkou 
SCHÖNOX:

hrubá stěrka: cca 500 g/m2 
(koberce a linolea)

jemná stěrka: cca 300 g/m2 
(PVC a gumové krytiny)

ozubená stěrka TKB B1: 
asi 400 g/m2

ozubená stěrka TKB A2, B1 - B3: 
500 - 1000 g/m2

Výsledná pevnost po cca 72 hodinách po cca 72 hodinách po cca 72 hodinách cca po 72 hodinách cca po 72 hodinách cca po 72 hodinách po cca 24 - 28 hodinách

Blue Angel ano ano ano – – ano –

|  Lepidla na podlahové krytiny SCHÖNOX

|  Technické vlastnosti
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Vlastnosti produktu 
SCHÖNOX

SCHÖNOX® EMICLASSIC® SCHÖNOX® TEX OBJEKT® SCHÖNOX® iFLOOR® SCHÖNOX® DUROCOLL SCHÖNOX® COMBILEIT® SCHÖNOX® LINO XTREME SCHÖNOX® PU 900

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

GISCODE
D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

D1 - disperzní lepidla a penetrace 
bez obsahu rozpouštědel

RU1 - polyuretanová lepidla 
a penetrace bez obsahu 
rozpouštědel

Hustota 1,1 kg/l 1,35 kg/l 1,0 kg/l 1,35 kg/l 1,26 kg/l 1,35 kg/l
1,74 kg/l namíchaného 
materiálu

Barva béžová béžová zelená - avokado smetanově béžová našedlá béžová smetanově béžová

Doba schnutí cca 24 hodin cca 24 hodin není cca 24 hodin cca 24 hodin cca 24 hodin cca 24 hodin

Spotřeba materiálu/
pokrytí

váleček: cca 200 g/m2

ozubená stěrka TKB A1-A4: 
200 - 280 g/m2

ozubená stěrka TKB B1-B3: 
350 - 450 g/m2

ozubená stěrka TKB A2: 
360 g/m2

ozubená stěrka TKB B1: 
380 g/m2

nejméně 80 g/m2

ozubená stěrka TKB A1-A2: 
250 - 300 g/m2

ozubená stěrka TKB B1-B2: 
350 - 450 g/m2

s ozubenou stěrkou 
SCHÖNOX:

hrubá stěrka: cca 500 g/m2 
(koberce a linolea)

jemná stěrka: cca 300 g/m2 
(PVC a gumové krytiny)

ozubená stěrka TKB B1: 
asi 400 g/m2

ozubená stěrka TKB A2, B1 - B3: 
500 - 1000 g/m2

Výsledná pevnost po cca 72 hodinách po cca 72 hodinách po cca 72 hodinách cca po 72 hodinách cca po 72 hodinách cca po 72 hodinách po cca 24 - 28 hodinách

Blue Angel ano ano ano – – ano –

|  Technické vlastnosti
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 DPS, Frýdek-Místek, Česká republika

 Rehabilitační bazén Juventus, Brno-Kohoutovice, Česká republika

 Cincinnati Children‘s’ Hospital, USA

 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

 AZ Groeninge Kortrijk, Belgie

 AZ Sint-Maarten Mechelen, Belgie

|  Reference



  

Vzorové produktové skladby  |  

|  Ošetřovny / Laboratoře 

Vodivé podlahy

1 Beton

2 Izolace

3  Potěr

4 SCHÖNOX® KH

 penetrace  

5  SCHÖNOX® ZM  

podlahová vyrovnávací 

stěrka

6  Měděná páska*

7  SCHÖNOX® COMBILEIT® 

vodivé lepidlo

8   Podlahová krytina, 

např. guma

9   SCHÖNOX® RS Edge trim

10 Stěna

11  Omítka

12  Uzemnění

13  SCHÖNOX® aDECO 

 stěnová vyrovnávka

14  Hygienický nátěr Sika®

15  Sokl

9

10

11 14

15
12

6 5 4

8

1

7

3
2

* Měděná páska musí být nainstalována dle technických pokynů výrobce.

13

21
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|  Vzorové produktové skladby

|  Sterilní místnosti 

Napojení stěn a podlah na ocelovou konstrukci

1 Beton

2 Izolace

3 Potěr

4 SCHÖNOX® KH  

 penetrace

5 SCHÖNOX® ZM  

 samonivelační stěrka

6 SCHÖNOX® EMICLASSIC®   

 disperzní lepidlo

7 SCHÖNOX® PU 900   

 polyuretanové lepidlo 

8 Ocelový profil

9 SCHÖNOX® PU 900 

10  Podlahová krytina, 

např. guma

11 Stěna

12 Nátěr

13 SCHÖNOX® aDECO 

 stěnová vyrovnávka

14 Hygienický nátěr Sika®

1

7 8
9

2
3

6

11

10

14

5 4
12

13
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|  Chodby / koridory

Napojení podlahy a stěny při pokládce gumových krytin (bez soklu)

1 Beton

2 Izolace

3 Potěr

4 SCHÖNOX® KH  

 penetrace

5 SCHÖNOX® ZM  

 samonivelační stěrka 

6  SCHÖNOX® EMICLASSIC®  

 disperzní lepidlo

7   Podlahová krytina, 

např. guma

8 Stěna

9 Nátěr

10 SCHÖNOX® aDECO 

 stěnová stěrka

11 Hygienický nátěr Sika®

1
2

3

6

8

7

11

5 4
9

10
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|  Pro ochranu pacientů 

a zaměstnanců  |
 

Čistota je v nemocnicích a zdravotnických zařízeních klíčovým předpokladem 

pro řádný provoz a ochranu pacientů i zaměstnanců před infekcemi. 

Management hygieny zahrnující kvalifikované hygienické pracovníky 

a nemocniční hygieniky hraje zásadní roli v zajištění kvality. Podlahy jsou 

vždy místem s nejvyšším rizikem šíření infekce, proto je nutné použít pevné 

a odolné krytiny s dlouhou životností. Nejdůležitějším kritériem výběru 

krytiny, bez ohledu na materiál, je její snadná údržba.

|  Řádné čištění, 

správná ochrana  | 
 

Pro čištění používejte zásadně produkty a postupy doporučené výrobcem 

konkrétní krytiny. Při použití více druhů čisticích prostředků je nutné dbát na 

jejich vzájemnou kompatibilitu. Čisticí prášky, desinfekční prostředky, kyseliny 

nebo silná rozpouštědla mohou poškodit povrch krytiny nebo ochrannou 

vrstvu. Vždy zkontrolujte, že barevné směsi a desinfektanty obsahující alkohol 

nekapou na podlahy. I v případě, že je nanesen ochranný film, mohou tyto 

látky krytinu vážně narušit. Následné čištění je velice složité.

Nejčastěji používaná metoda pro čištění podlah a prevenci šíření bakterií 

je princip dvojího stírání. Prvním hadrem naneste na podlahu desinfekční 

prostředky, druhým otřete. Povrch podlahy musí být pravidelně kontrolován 

na známky opotřebení a v případě potřeby znovu uzavřen. Pečlivě dodržujte 

pokyny výrobce.

Jedním z nejdůležitějších ochranných opatření je řádné a pravidelné proškolení 

personálu údržby.

|  Čištění a údržba
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|  Protiskluzová opatření
 

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.

Odolnost podlahových krytin proti skluzu může být snížena použitím čisticích 

a údržbových prostředků. Berte tento fakt v úvahu při výběru prostředků 

i dávkování při samotné aplikaci.

|  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.

|  Čištění a údržba
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|  Udržitelný rozvoj Další systémy  |  

|  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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Sika pro zdravotnictví

Obkladové systémy

SCHÖNOX

VYDÁNÍ Č. 1 2016
www.sika.com/healthcare

@YourSurface

ZAMĚŘENÍ 
NA PACIENTA 

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

50

INOVACE

30

UDRŽITELNOST

7

16

BEZPEČNOST NA PRVNÍM 
MÍSTĚ

20

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

LÉČBA V DOKONALÝCH PODMÍNKÁCH

Dr. Sarah Peake o prevenci a kon-
trole infekcí ve zdravotnických 
zařízeních

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

Získejte informace o zásadách na-
vrhování pro trvanlivé a udržitelné 
povrchové úpravy

Profesionální podpora údržby pro
zajištění dlouhodobého pohodlí
a zachování vzhledu

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

1A SIKA BRAND

|  Řešení pro Vaše zdravotnické zařízení:

hygiena, snadné čištění a údržba, 

dlouhá životnost  |

|  SYSTÉMY OBKLADOVÉ TECHNIKY SCHÖNOX

|  www.schonox.cz  |

|  Řešení SCHÖNOX a Sika

pro zdravotnická zařízení

|  Udržitelný rozvoj Další systémy  |  
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Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Tel: +420 546 422 464
E-mail: sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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Recyklováno PEFC

Tento produkt pochází 
z recyklovaných 
a kontrolovaných
zdrojů

www.pefc.cz


