
Technické údaje
Základ: syntetická pryskyřičná
disperze s pojivými přísadami
Barva: béžová
Hustota: 1,6 kg/l
Skladovací teplota: ne nižší než 5 °C
Pracovní teplota: teplota podlahy ne
nižší než 15 °C
Spotřeba materiálu: přibl. 1,6
kg/m2/mm
Tloušťka nanášené vrstvy: max. 2
mm na pracovní krok
Doba tuhnutí: asi 24 hodin
Konečná pevnost: asi po 72 hodinách

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

Vlastnosti výrobku
EMICODE EC 1: velmi nízké emise
pro vnitřní použití
bez obsahu rozpouštědel podle TRGS
610
nízká spotřeba / vysoká kryvost
vhodný pro zátěž kolečkovými židlemi
s tloušťkou vrstvy větší než 1,0 mm
podle EN 12 529
vhodný pro použití na systémy podla-
hového vytápění
snadno aplikovatelný
odolný proti plasticizérům
přemosťující trhliny (až do šířky 1,0
mm)
není nutná žádná penetrace
připravený k použití
vysoká tvrdost a pevnost
malé pnutí/namáhání
vysoká flexibilita

Aplikace
SCHÖNOX DS je vhodný pro nivelaci a vy-
hlazování stabilních a pevně položených
podkladů:
pod textilní a elastické krytiny
jako plasticizační bariéra

Podklady
SCHÖNOX DS je vhodný pro vyrovnávání
a vyhlazování:
SCHÖNOX TS - kročejová izolace
krytiny jako vpichované koberce, kera-
mické dlaždice, kamenina, PVC, CV, pří-
rodní a syntetická guma, smyčkové tex-
tilní koberce a velury ( jemná smyčka a
krátké velury)
tapety se skelnými vlákny
spáry/švy dřevotřískových desek a
podlah se suchými potěry

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.
Vysoce savé podklady stěn je nutné na-
penetrovat.
Staré vhodné krytiny musí být pevně
položené, důkladně očištěné a zbrou-
šené.
Podklad obvykle není nutné předem
penetrovat.
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 DS je disperzní vyrovnávací
stěrka s velmi nízkým obsahem emisí
a před použitím je nutné ji rozmíchat.
Naneste předem připravenou vyrovná-
vací stěrku rovnoměrně na podklad po-
mocí nerezové stěrky.
V každém kroku naneste max. 2 mm.
V kombinaci s SCHÖNOX ARMIERUNGS-
GEWEBE je možná pružná povrchová
příprava podkladu.
Pokud se předpokládá vysoká bodová
zátěž položené zvukově izolační rohože
SCHÖNOX TS, musí se do dvou vrstev
SCHÖNOX DS zapustit SCHÖNOX ARMIE-
RUNGSGEWEBE.
U profilovaných vinylových krytin je ob-
vykle dostatečná jedna aplikace.
Pro následnou pokládku textilních, li-
noleových, vinylových nebo gumo-
vých krytin doporučujeme použít lepi-
dla SCHÖNOX EMICLASSIC a SCHÖNOX
MULTIFIX.

Balení
17,0 kg plastový kbelík

Skladování
SCHÖNOX DS skladujte na chladném a
suchém místě, kde nemrzne.
Skladovatelnost 1 rok.

| www.schonox.cz |
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Elastická disperzní plnicí hmota připravená k přímému použití
vhodná pro vyrovnávání starých podlahových krytin, kročejové protihlukové izolace a dalších flexibilních podkladů 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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Otevřené obaly se musí ihned po pou-
žití uzavřít.
Odstraňte všechen vytvořený povlak,
nerozmíchávejte jej.

Likvidace
Obal vyškrábejte, vyprázdněte a zlikvi-
dujte v souladu s předpisy.
Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte
místní legislativou.

EMICODE
EC 1: velmi nízký obsah emisí

GISCODE
D1 - disperzní lepidla a penetrace bez
obsahu rozpouštědel

Třída nebezpečnosti
nepoužívejte

Pokyny
PU tmely na starých krytinách nebo PU
površích krytin, které nelze odstranit
pomocí zásaditých čisticích prostředků,
mohou způsobovat problémy s lepe-
ním pomocí SCHÖNOX DS.
V případě pochybností proveďte
zkoušku nebo si vyžádejte odbornou
radu.
Nástroje ihned očistěte ve vodě s ma-
lým povrchovým napětím.


