
Technické údaje
Základ: granulát korek-PU
Barva: hnědočerná
Tloušťkamateriálu: přibl. 3mm; 5mm
Šířka pásu: 1,00 m
délka role: 20 m; 16 m
hmotnost role: přibl. 33 kg; 44 kg
Hmotnost na jednotku plochy:
-3 mm přibl. 1,65 kg/m2

-5 mm přibl. 2,75 kg/m2

Snížení přenosu kročejového zvuku
podle ISO 10140 (bez krytiny):
-3 mm 17 db
-5 mm 18 db
Tepelná odolnost podle ISO 8302:
-3 mm 0,04 m2 K/W
-5 mm 0,06 m2 K/W
Teplotní odolnost: - 30 °C až do + 80
°C

Vlastnosti výrobku
schválený stavebními úřady
Stavební výrobek zkoušený na emise
na základě principů DIBt - schválení č.:
Z-158.10-40
na stěny a na podlahy
SCHÖNOX TS 3 mm pod parkety (pero
a drážka)
hladký povrch ideální pro lepidla
snadná a rychlá aplikace
velmi dobré a trvanlivé regenerační
vlastnosti
snížený oděr krytiny
vhodný pro použití na systémy podla-
hového vytápění
vhodný pro kolečkové židle podle EN 12
529 v případě přilepení k podkladu
lze použít téměř na všechny podklady
omezuje vznik chodníčků na textilních
krytinách
malá konstrukční výška
tepelně izolační
velmi dobrá kročejová izolace
velký pochozí komfort
minimální hmotnost na m2

Aplikace
SCHÖNOX TS je speciální podklad z gra-
nulátu korek-PU pro zlepšení protihlu-
kové kročejové izolace, tepelné izolace
a komfortu bydlení v moderních i sta-
rých budovách na stěny i podlahy:
pod flexibilní krytiny, např. krytiny z
PVC a CV a textilní krytiny
pod parkety a laminátové podlahy na
pero a drážku pomocí celoplošného le-
pení
pod parkety na pero a drážku pomocí
celoplošného lepení
zvlášť vhodný na schody a také pro již
stojící domy a dřevěné konstrukce

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.
Nesoudržné vrstvy nebo všechny "dro-
livé" části podkladu je nutné me-
chanicky odstranit a podklad podle
potřeby opravit pomocí vyrovnávací
stěrky SCHÖNOX.
Staré, volné a slabé vyrovnávací vrstvy
je nutné mechanicky odstranit.
Staré vhodné krytiny musí být pevně
položené, důkladně očištěné a zbrou-
šené a v případě potřeby ošetřené plas-
ticizační bariérou (např. SCHÖNOX FS).
Neporušených a rovných povrchů se
savostí vhodnou k použití se docílí po-
užitím vyrovnávacích stěrek SCHÖNOX.

Platí požadavky příslušných platných
norem, směrnic a technických listů.

Doporučený způsob práce
Pamatujte na dostatečnou aklimatizaci
podložky a krytin.
SCHÖNOX TS řežte v uvolněném stavu.
Podložku klaďte pás vedle pásu, kolmo
na plánovaný směr krytiny.
SCHÖNOX TS se celoplošně nalepí na
podklad a uhladí nebo převálcuje.
Doporučená lepidla: SCHÖNOX EMIC-
LASSIC, SCHÖNOX MULTIOBJEKT a
SCHÖNOX MS-ELASTIC.
Pod vhodné parkety s perem a drážkou
(např. dvouvrstvé nebo třívrstvé kom-
pozitní parkety) lepte SCHÖNOX TS 3
mm pomocí SCHÖNOX HARD-ELASTIC s
použitím TKB B1.
Pamatujte, že doba schnutí po lepení
SCHÖNOX TS je 24 hodin.
Před pokládkou vhodných PVC krytin
vyrovnejte SCHÖNOX TS pomocí SCHÖ-
NOX FS nebo SCHÖNOX DS. V případě
vysokých zátěží použijte SCHÖNOX AR-
MIERUNGSGEWEBE.
Pro lepení vhodných krytin na SCHÖ-
NOX TS doporučujeme SCHÖNOX
EMICLASSIC. Dodržujte správnou če-
kací dobu.

| www.schonox.cz |
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Kročejová izolační fólie
vhodná pro zlepšení kročejové izolace, tepelné izolace a komfortu bydlení v moderních i starých budovách, určená na stěny i na
podlahy.
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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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Při pokládce na staré opotřebované
podlahy, např. keramické nebo parke-
tové, může dojít k prošlapání spár.

Balení
3 mm - 20 m role
5 mm - 16 m role

Skladování
SCHÖNOX TS skladujte na chladném a
suchém místě ve vzpřímené poloze.

Likvidace
Odřezky a SCHÖNOX TS slepený s kry-
tinou lze zlikvidovat jako stavební od-
pad.

EMICODE
EC 1PLUS: velmi nízký obsah emisí

Pokyny
V kombinaci s SCHÖNOX TS se chování
vzhledem k nábytkovým kolečkům a
zářezům může měnit. Řiďte se pokyny
výrobce krytiny.
Při použití doplňkových výrobků se
řiďte příslušnými produktovými listy. V
případě pochybností doporučujeme si
vyžádat od výrobce další informace.
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".


