
Technické údaje
Základ: speciální syntetická disperze
s pojivými přísadami
Barva: světlebéžová
Hustota: 1,1 kg/l
Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
Pracovní teplota: teplota podlahy ne
nižší než + 15 °C
Spotřeba materiálu: obě strany se
štětcem/válečkem/špachtlí TKB A1 -
A4 nebo hladkou špachtlí 150 - 300
g/m2

Čekací doba: asi 30 min. v závislosti
na savosti podkladu, zadní strany kry-
tiny a aplikačním nástroji
Doba zpracovatelnosti:
-přibl. 120 na savé podklady
-přibl. 90 pro předem ošetřené kor-
kové čtverce
Konečná pevnost: asi po 24 - 72 ho-
dinách

Všechny hodnoty jsou jen přibližné,
podléhají místním klimatickým odchyl-
kám a mění se v závislosti na savosti
podkladů a aplikačním nástroji.

Vlastnosti výrobku
schválený stavebními úřady
Stavební výrobek zkoušený na emise
na základě principů DIBt - schválení č.:
Z-155.20-200
EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise
PLUS
slabý zápach
pro vnitřní použití
vhodný pro kontaktní lepení
bez obsahu rozpouštědel podle TRGS
610
připravený k použití
nízká spotřeba / vysoká kryvost
vhodný pro kolečkové židle podle EN 12
529
vhodný pro použití na systémy podla-
hového vytápění
snadno aplikovatelný
vhodný pro všechny vyrovnávací
stěrky SCHÖNOX
rychlý nástup lepicí síly
odolný proti plasticizérům

Aplikace
SCHÖNOX CONTACT je vhodný ke kon-
taktnímu lepení:
podlahové a nástěnné krytiny z PVC a
CV
SCHÖNOX TS
textilní podlahové a nástěnné krytiny s
- syntetický sekundární rub nebo jutový
rub

-konstrukce s ruby bez plniv
-vhodný netkaný rub
krytiny ze syntetické gumy s hladkým
a pískovaným rubem
krytiny ze syntetické gumy s elastickou
pěnovou spodní vrstvou
nárazové stěny
podlahové lišty, profily a hrany schodů
z PVC
jednovrstvé a neošetřené korkové kry-
tiny
jednovrstvé a předem utěsněné nebo
předem voskované korkové krytiny

dvouvrstvé a neošetřené korkové kry-
tiny
dvouvrstvé a předem utěsněné nebo
předem voskované korkové krytiny

na vhodné savé podklady v obytných a
komerčních prostorech (vnitřních).

Požadavky na podklad
Odpovídající pevnost, nosnost, rozmě-
rová stabilita a trvalá suchost.
Z podkladu odstraňte zbytky prachu,
špíny, oleje, tuku a volných částic, které
snižují adhezi.
Napenetrujte podklady na bázi síranu
vápenatého s SCHÖNOX VD (1:1). Doba
schnutí 12 h.
Vysoce savé podklady stěn je nutné na-
penetrovat.
Neporušených a rovných povrchů se
savostí vhodnou k použití se docílí po-
užitím vyrovnávacích stěrek SCHÖNOX,
tloušťka vrstvy pro paronepropustné
krytiny a na nesavých podkladech ale-
spoň 2 mm.
Podklady musí být hladké a rovné.
Pokud potřebujete znát požadavky na
podklad pro dané krytiny, prostudujte
si technické listy výrobce krytin.
Platí požadavky příslušných platných
norem, směrnic a technických listů.

Doporučený způsob práce
SCHÖNOX CONTACT je disperzní lepidlo
s velmi nízkým obsahem emisí a musí
se před použitím promíchat.
Krytiny pokládané s využitím SCHÖNOX
CONTACT musí být aklimatizované, ne-
napnuté a položené naplocho.
Rovnoměrně rozetřete lepidlo po obou
stranách pomocí štětce, válečku, hla-
dítka nebo jemně ozubené stěrky. Za-
braňte vzniku žmolků lepidla.
Správné množství lepidla je dáno
spodní stranou krytiny. Dbejte na
dostatečné smočení.
Po době čekání přitiskněte plochy se
suchým lepidlem k sobě.

| www.schonox.cz |
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Univerzální kontaktní lepidlo
vhodné pro lepení textilních, PVC a gumových krytin, korkových krytin bez nátěru, jednovrstvých nebo dvouvrstvých, neošetře-
ných, předem tmelených nebo voskovaných, ve vnitřním prostředí.
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Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování

a použití našich výrobků, jsou založeny na našich

znalostech z oblasti vývoje chemických produktů

a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi

při standardních podmínkách a řádném skladování

a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při

zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti vý-

robků, různému charakteru a úpravě podkladů, ne-

musí být postup na základě uvedených informací,

ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy záru-

kou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá do-

poručení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Apli-

kátor musí prokázat, že předal písemně včas a

úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a

úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Apliká-

tor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro

plánovaný účel aplikace. Předevšímmusí být zohled-

něna majetková práva třetí strany. Všechny námi

přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Ob-

chodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že

postupujete podle nejnovějšího vydání technického

listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k

dispozici na našem technickém oddělení nebo na

www.sika.cz

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

http://www.schonox.cz

Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém

kvality a environmentálního managementu podle

ČSN ISO 9001 a 14001.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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Dobu čekání lze zkrátit, pokud použi-
jete průmyslový vysoušeč.
Lepidlo lze nanést na spodní stranu kry-
tiny 12 hodin před pokládkou. Na pod-
klad se lepidlo nanáší krátce před po-
kládkou.
Po pokládce bez bublin krytinu uhlaďte
a po čekací době ji uhlaďte znova nebo
převálcujte.
Pevnost lepidla závisí na kontaktním
tlaku.
Před tmelením spár vyčkejte alespoň
24 hodin.
Přímé lepení ke zbytkům starého lepi-
dla může vést k reakcím a tím i k nepří-
jemnému zápachu.

Pokládka korkových krytin:
Lepidlo rozetřete rovnoměrně po
spodní straně korkového čtverce po-
mocí neozubené stěrky a rozválcujte je
pomocí velurového válečku. Rozetřete
přímo po podkladu pomocí velurového
válečku.
Po době čekání přitiskněte plochy se
suchým lepidlem k sobě.
Korkové desky pokládejte tak, aby
přesně dosedaly, a pomocí gumového
kladiva je dobře přiklepněte.
Dobu čekání lze zkrátit, pokud použi-
jete průmyslový vysoušeč.
Lepidlo lze nanést na spodní stranu kry-
tiny 24 hodin před pokládkou. Na pod-
klad se lepidlo nanáší krátce před po-
kládkou.
Doba zpracovatelnosti je asi 90 minut.
Po položení korek důkladně přitlačte
nebo převálcujte.
Pevnost lepidla závisí na kontaktním
tlaku.
Před dalším ošetřením povrchu vy-
čkejte alespoň 24 hodin.

Balení
5,0 kg plastový kbelík

Skladování
SCHÖNOX CONTACT skladujte na chlad-
ném a suchém místě, kde nemrzne.
Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném
obalu).

Otevřená balení musejí být ihned po
použití uzavřena a spotřebována co
nejdříve.
Odstraňte všechen vytvořený povlak,
nerozmíchávejte jej.

Likvidace
Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte
v souladu s předpisy.
Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte
místní legislativou.

EMICODE
EC 1PLUS: velmi nízký obsah emisí

GISCODE
D1 - disperzní lepidla a penetrace bez
obsahu rozpouštědel

Třída nebezpečnosti
nepoužívejte

Pokyny
Nástroje ihned očistěte ve vodě s ma-
lým povrchovým napětím.
Nečistoty z povrchu krytiny okamžitě
setřete a zbytkový povlak odstraňte
pomocí vhodného čisticího prostředku
(např. SCHÖNOX FIX CLEAN).
Řiďte se pokyny výrobce krytiny pro
její pokládku. V případě pochyb do-
poručujeme provést zkoušku na malé
ploše.
Je nutné se řídit technickým listem BEB
"Beurteilen und Vorbereiten von Un-
tergründen; Verlegen von elastischen
und textilen Bodenbelägen, Schicht-
stoffelementen (Laminat), Parkett und
Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte
Fußbodenkonstruktionen".
Při lepení okrajů semusí problematické
krytiny, jako například vpichované ko-
berce, lepit pomocí SCHÖNOX N 640.


