
Technické údaje
Základ: PE-pěna
Barva: modrá
Tloušťka materiálu: přibl. 5 mm
Výška: 50 mm
Délka: 20 m
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Technický list

SCHÖNOX® RS 50
Dilatační okrajová páska
zajišťující spojení mezi konstrukčními částmi a zvukovou izolaci.
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Vlastnosti výrobku
zvuková izolace
snadno aplikovatelný
tepelně izolační
použitelný pro vlhké a zatížené pro-
story
odolný proti vlhkosti
pro vnitřní i vnější použití

Aplikace
SCHÖNOX RS 50 je vhodný:
pro zvukovou izolaci mezi nivelační
stěrkou a svislými konstrukcemi stavby

Požadavky na podklad
Vyschlý podklad musí vykazovat dosta-
tečnou pevnost, únosnost a stabilitu
Podklad musí být zbavený zbytků,
které snižují adhezi, např. prachu, špíny,
oleje, tuku, vosku, čisticích prostředků
a volných pískových částic.
Platí požadavky příslušných platných
norem, směrnic a technických listů.

Balení
20 m role
5 kusů/kartón

Skladování
SCHÖNOX RS 50 skladujte na chladném
a suchém místě.

Likvidace
Odřezky a SCHÖNOX RS 50 slepený s
krytinou lze zlikvidovat jako stavební
odpad.

Pokyny
Při použití doplňkových výrobků se
řiďte příslušnými produktovými listy.
V případě pochybností proveďte
zkoušku nebo si vyžádejte odbornou
radu.



Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a
použití našich výrobků, jsou založeny na našich zna-
lostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlou-
holetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při stan-
dardních podmínkách a řádném skladování a použí-
vání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpraco-
vání a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, růz-
nému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být po-
stup na základě uvedených informací, ani jiných psa-
ných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokoji-
vého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy
Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí proká-
zat, že předal písemně včas a úplné informace, které
jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu po-
souzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet vý-
robky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace.
Především musí být zohledněna majetková práva
třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podlé-
hají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujis-
těte se prosím vždy, že postupujete podle nejnověj-
šího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu
s dalšími informacemi k dispozici na našem technic-
kém 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® RS 50
Technický list
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