
Technické údaje
Základ: syntetická živicová disperzia

so spojovými prísadami

Farba: červenofialová

Hustota: 1,00 kg/l

Skladovacia teplota: nie nižšia ako +

5 °C

Pracovná teplota: teplota podlahy nie

nižšia ako + 15 °C

Povrchová teplota krytiny: max. 27

°C

Spotreba materiálu: najmenej 80 g/

m²

Čakacia doba: asi 10 - 15 min.

Doba spracovateľnosti: do 2 hod.

Doba schnutia: žiadna

Všetky hodnoty sú len približné, podlie-

hajúmiestnym klimatickým odchýlkam

a menia sa v závislosti od nasiakavosti

podkladov a aplikačnom nástroji.

Vlastnosti výrobku
schválený stavebnými úradmi

Stavebný výrobok skúšaný na emisie

na základe princípov DIBt - schválenie

č.: Z-155.20-159

EMICODE EC 1PLUS R: veľmi nízke emisie

Spĺňa požiadavkyMarine Equipment Di-

rective (MED) 2014/90/EU

dlhá doba spracovateľnosti

nízka spotreba / vysoké pokrytie

krátka čakacia doba

nestlačené lepidlo pod záťažou

je možné pracovať v vzpriamenej po-

lohe

dobrá renovačná schopnosť

pre vnútorné použitie

bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS

610

slabý zápach

lepené krytiny je možné ihneď zaťažo-

vať

vhodný pre kolieskové stoličky podľa

EN 12 529

vhodný pre použitie na systémy podla-

hového vykurovania

vhodný pre všetky vyrovnávacie

stierky SCHÖNOX

Aplikácia
SCHÖNOX iFLOOR je vhodný k lepeniu:
LVT krytiny vo forme štvorcov a dosiek

(max. dĺžka prvku 1.300 mm)

(Venujte pozornosť zoznamu testo-

vaných a schválených krytín)

na vhodné vyrovnávacie stierky

SCHÖNOX v obytných a komerčných

priestoroch (v interiéri).

Požiadavky na podklad
Odpovedajúca pevnosť, nosnosť, roz-

merová stabilita a trvalá suchosť.

Z podkladu odstráňte zvyšky prachu,

špiny, oleja, tuku a voľných častíc, ktoré

znižujú adhéziu.

Neporušených a rovných povrchov s

nasiakavosťou vhodnou k použitiu sa

docieli použitím vyrovnávacích stierok

SCHÖNOX, hrúbka vrstvy pre parone-

priepustné krytiny a na nenasiakavých

podkladoch aspoň 2 mm.

Pred aplikáciou SCHÖNOX iFLOOR na-

penetrujte podklad pomocou SCHÖNOX

KH FIX.

Pokiaľ potrebujete poznať požiadavky

na podklad pre dané krytiny, preštudu-

jte si technické listy výrobcu krytín.

Platia požiadavky príslušných platných

noriem, smerníc a technických listov.

Doporučený spôsob práce
SCHÖNOX iFLOOR je disperzné lepidlo

s veľmi nízkym obsahom emisií a musí

sa pred použitím premiešať.

Krytiny pokladané s využitím SCHÖNOX

iFLOOR musia byť aklimatizované, nen-

apnuté a položené naplocho.

Podklady pripravené pomocou vyrov-

návacích stierok SCHÖNOX napenetru-

jte po zaschnutí pomocou SCHÖNOX KH

FIX a SCHÖNOX KH FIX ROLL, aby ste na-

viazali prach a zlepšili adhéziu.

Naneste SCHÖNOX iFLOOR rovnomerne

na podklad pomocou SCHÖNOX iFLOOR

ROLL. Zabráňte vzniku kaluží a žmolkov

lepidla.

Dbajte na dostatočnú vrstvu lepidla

(najmenej 80 g/m2).

Fáza pokladania:

- "kontaktná fáza": SCHÖNOX iFLOOR je

povrchovo suchá a stále lepivá.

Po položení bez bublín, krytinu dô-

kladne pritlačte a po nejakej dobe ešte

prevalčekujte podlahárskym valčekom

(≥ 30 kg).

Položené plochy sú priamo pripravené

k vstupu a k záťaži. Povrch krytiny je

možné utesniť ihneď po položení.

Výmena jednotlivých dosiek a obnova

je bežne možná bez ďalšej prípravy

podkladu.

Balenie
125 m² Set

50 m² Set

| www.schonox.sk |

Technický list

SCHÖNOX® iFLOOR®

Disperzné lepidlo s veľmi nízkymi emisiami, aplikovateľné pomocou valčeka
pre pokládku vhodných krytín LVT vo forme dosiek a štvorcov na vyrovnané podklady vo vnútorných

priestoroch.
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Skladovanie
SCHÖNOX iFLOOR skladujte na chlad-

nom a suchom mieste, kde nemrzne.

Skladovateľnosť 1 rok (v uzatvorenom

obale).

Otvorené vrecia sa musia ihneď uza-

vrieť a čo najskôr spotrebovať.

Odstráňte všetok vytvorený povlak,

nerozmiešavajte ho.

Likvidácia
Vrecia úplne vyprázdnite a zlikvidujte v

súlade s predpismi.

Pri likvidácii zvyškov výrobku, odpado-

vej vody a nádob so zvyškami výrobku

sa riaďte miestnymi predpismi.

EMICODE
EC 1PLUS: veľmi nízky obsah emisií

GISCODE
D1 - disperzné lepidlá a penetrácia bez

obsahu rozpúšťadiel

EDP-vlastné prehlásenie
SCHÖNOX GmbH prehlasuje ako člen spo-

ločnosti Deutsche Bauchemie a Indus-

trieverband Klebstoffe, že výrobok spĺňa

kritériá pre produkty na báze disperzie

triedy a.

Environmentálne prehlásenie o pro-
dukte
podľa ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prehlásenia
Európska asociácia pre priemysel lepidiel

a tmelov

Editor
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník prehlásenia
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prehlásenia
EPD-FEI-20160084-IBG1-EN
Dátum vydania
29.08.2016

Platné do
28.08.2021

Trieda nebezpečnosti
bez označenia

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na

aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika kon-

covými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na zá-

klade súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti

Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho

skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných pod-

mienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika.

V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, pod-

kladoch a v skutočných podmienkach na danom

mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani

z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého po-

radenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť

a použitelnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpoved-

nosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu.

Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhod-

nosť produktu pre plánované použitie a účel. Spo-

ločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastno-

stí svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán

musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akcep-

tujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými

podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudo-

vať si poslednú verziu príslušného produktového li-

stu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k

dispozícii na www.schonox.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421-2-4920 0403

Fax: +421-2-4920 0444

E-mail: sika@sk.sika.com

http://www.schonox.sk

Spoločnosť Sika Slovensko, spol. s r.o. má

certifikovaný systém manažérstva kvality a

systém environmentálneho manažérstva podľa

noriem EN ISO 9001 a 14001.

SCHÖNOX® iFLOOR®

Technický list
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Pokyny
Zoznam skúšaných a schválených kry-

tín je k dispozícii na internete alebo na

požiadanie.

Na mokrých miestach alebo na mie-

stach s vyšším ohrevom (ako sú vý-

kladné skrine, zimné záhrady) od-

porúčame použiť k lepeniu SCHÖNOX

900 PU. Podlahové krytiny musia byť

schválené výrobcom krytín na lepenie

PU lepidlami.

Nástroje ihneď očistite vo vode.

Nečistoty z povrchu krytiny okamžite

zotrite a zostatkový povlak od-

stráňte pomocou vhodného čistia-

ceho prostriedku (napr. SCHÖNOX FIX

CLEAN).

Novo položenú krytinu nezakrývajte po

dobu 72 hodín ochrannými fóliami.

Pokládka je schválená iba na vyrov-

návacích stierkach SCHÖNOX. V prí-

pade použitia iných vyrovnávacích

stierok alebo krytín, ktoré nie sú

schválené, je zodpovednosť vylúčená.

Riaďte sa pokynmi výrobcu krytiny pre

jej pokládku. V prípade pochyb od-

porúčame vykonať skúšku namalej plo-

che.

Je nutné sa riadiť príslušnými tech-

nickými odporúčaniami pre pokládku

následných povrchov


