
| SCHÖNOX ZM

| SCHÖNOX ZMF

| SCHÖNOX ZM RAPID

| SCHÖNOX ZM Family

Tři stěrky pro všechny případy:

FLEXIBILITA - ZATÍŽENÍ - RYCHLOST

| www.schonox.cz |
A SIKA BRAND



| SCHÖNOX ZMF

| SCHÖNOX ZMF - Stvořena pro velkou zátěž

Větší jistota na kritických podkladech díky vyztužení vlákny. |

Skvělý rozliv 

Dlouhá zpracovatelnost, rychle pochozí 

Minimální smrštění 

Univerzální 

Do vnitřního prostředí 

Samonivelační 

S nízkým vnitřním pnutím 

Čerpatelná 

EC 1 PLUSR: velmi nízký podíl emisí
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Větší jistota díky
 vysoké pevnosti a tvrdosti
 nízkému vnitřnímu napětí
 zesílení armovacími vlákny

Prkenné podlahy

Větší jistota díky
 přemostění trhlin
 nízkému vnitřnímu napětí
 zesílení armovacími vlákny

Popraskané potěry

Větší jistota díky
 vysoké pevnosti a tvrdosti
 optimálnímu spojení se starými podklady

Původní podklady se zbytky voděodolných 
lepidel, nebo původní keramické podklady

Větší jistota díky
 vysoké pevnosti a tvrdosti i při slabých vrstvách
 ideálním vlastnostem pro podlahová vytápění

V kombinaci s tenkovrstvým podlahovým 
vytápěním



| SCHÖNOX ZM RAPID
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| SCHÖNOX ZM RAPID

Rychlá jako formule 1 |

Po cca 1,5 hodině připravena pro pokládku většiny krytin 

Na podlahové vytápění 

Vysoká pevnost a tvrdost 

Vysoce obohacená pryskyřicí 

Vysoký modul pružnosti 

Čerpatelná 

Skvělý rozliv 

Dostatečná doba pro zpracování 

Rychle pochozí 

Optimalizované smrštění 

Univerzální použití 

Neporazitelný tým:
SCHÖNOX ZM RAPID společně s SCHÖNOX KH FIX na 
anhydritovém podkladu - doba čekání jen 1 hodina!



| ZM Family produkty
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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 ZM

Pro vyhlazování více zatížených prostor (0-10 mm)  |

Jemná samonivelační stěrka s ideálním rozlivem, zpracováním a dostatečnými 

pevnostními parametry pro objektové stavby a pod kolečkové židle od 1 mm 

i pod parkety.

|  SCHÖNOX ZMF

Větší jistota na kritických podkladech díky vyztužení vlákny  |

Cementová samonivelační stěrka s minimálním smrštěním a velkým modu-

lem pružnosti. Ještě více bezpečná pro použití na problematických podkladech 

díky výztužným vláknům.

|  SCHÖNOX ZM RAPID

Rychletuhnoucí cementová stěrka s velmi nízkými emisemi  |

Možnost pokládat krytinu již po devadesáti minutách předurčuje SCHÖNOX 

ZM RAPID jako vhodnou stěrku pro použití všude tam, kde je pro provádění 

prací málo času.

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.


