
Technické údaje
Základ: špeciálna akrylátová disper-
zia s prísadami
Farba: modrá
Hustota: 1,3 kg/l
Skladovacia teplota: nie nižšia ako +
5 °C
Pracovná teplota a teplota podkladu:
nie nižšia ako + 15 °C
Spotreba materiálu/pokrytie: pribl.
100 - 150 g/m2

Doba schnutia: pribl. 1 - 4 hodina

Všetky hodnoty sú len približné, pod-
liehajú miestnym klimatickým odchýl-
kam.

Vlastnosti výrobku
EMICODE EC 1PLUS R: veľmi nízke emisie
bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS
610
pre vnútorné použitie
jednozložkový
na steny a na podlahy
zaisťuje optimálnu adhéziu
dobré protišmykové vlastnosti
krátka čakacia doba
jednoducho aplikovateľný valčekom
nízka spotreba / vysoké pokrytie
vhodný pre použitie na systémy podla-
hového vykurovania
slabý zápach
pripravený k použitiu

Aplikácia
SCHÖNOX SHP je vhodný:
ako penetrácia pre zlepšenie adhézie
hladkých a neporušených podkladov

Podklady
SCHÖNOX SHP je vhodný na:
staré podklady, ako keramické dlaždice,
prírodný kameň a terrazzo
nedostatočne popieskované liate asfal-
tové potery alebo valcovaný asfaltový
betón
staré izolované/natrené plochy
staré hladké a nepriepustné betónové
podklady
horečnaté potery
staré podklady so zvyškami starých
vode odolných lepidiel
oceľ a iné kovy
plne lepené, dôkladne očistené a opies-
kované odolné podlahové krytiny (s vý-
nimkou PO krytín)

Obmedzená vhodnosť pre nasiakavé
podklady (môže dochádzať k vzniku po-
vrchovej vrstvy).

Požiadavky na podklad
Odpovedajúca pevnosť, nosnosť, roz-
merová stabilita a trvalá suchosť.

Z podkladu odstráňte zvyšky prachu,
špiny, oleja, tuku, vosku, čistiacich
prostriedkov a voľných častíc, ktoré
znižujú adhéziu.
Odstráňte vhodnými opatreniami, na-
príklad základným očistením alebo od-
mastením, všetky látky, ktoré môžu
znižovať lepivosť.
Vrstvy vodou rozpustných lepidiel,
napr. lepidiel zo sulfitových výluhov, je
nutné mechanicky odstrániť. Ostatné
zvyšky lepidiel je nutné napenetrovať
pomocou SCHÖNOX EG.
Staré vode odolné lepidla je nutné čo
najdôkladnejšie odstrániť.
Staré krytiny musia mať dostatočnou
adhéziu k podkladu. Krytiny so slabou
adhéziou je nutné odstrániť.
Staré podlahy, ako keramické dlaždice,
musia byť dôkladne očistené a opiesko-
vané.
Pre vinylové dosky s obsahom azbestu
sa odporúča len základné očistenie.
Miestnosti v budovách bez suterénu je
nutné izolovať proti vzlínajúcej vlhkosti
v súlade s normou.
Platia požiadavky príslušných platných
noriem, smerníc a technických listov.
Krytiny s izoláciou alebo náterom
PU, neodstrániteľným pomocou che-
mického odstraňovača, nie sú vhodné
k ošetreniu SCHÖNOX SHP. V prípade
pochyb vykonajte penetráciu na
skúšobnej ploche. SCHÖNOX SHP musí
vytvoriť uzavretý film.

Miešací pomer
SCHÖNOX SHP aplikujte neriedený.

Doporučený spôsob práce
SCHÖNOX SHP pred použitím premieša-
jte.
Naneste penetráciu pomocou vhod-
ného nástroja, napr. valčeka s krátkym
vlasom alebo podušky, rovnomerne na
suchý podklad. Zabráňte vzniku kaluží.
Podlahové vyrovnávacie stierky
SCHÖNOX je možné aplikovať po dobe

| www.schonox.sk |
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PODLAHOVÁ TECHNIKA
Špeciálna jednozložková akrylátová disperzia bez obsahu rozpúšťadiel
SCHÖNOX SHP je špeciálna penetrácia pre neporušené, hladké a nesavé podklady. Zvlášť vhodná pre pokládku na staré vinylové,
linoleové a gumové krytiny.
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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

podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti

Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch,

podkladoch 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 is a brand of the SIKA Group
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schnutia asi 1 - 2 hodine. Vhodné pod-
lahové vyrovnávacie stierky nájdete v
technických listoch.
Venujte pozornosť dobe schnutia ma-
gnezitových poterov 4 hodiny.
V prípade rozmerovo stálych podkla-
dov jemožné SCHÖNOX SHP použiť tiež
pod keramické krytiny a prírodný ka-
meň. Je nutné riadiť sa technickým li-
stom SCHÖNOX SHP pre keramické kry-
tiny.

Staré vinylové, linoleové alebo gumové
krytiny (do 2,5 mm)
Doporučené vyrovnávacie stierky:
SCHÖNOX AP, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX
APF
Minimálna hrúbka vrstvy je 3,0 mm.
Staré krytiny s tlmiacimi rubmi nie sú
vhodné.
Pre krytiny > 2,5 mm si vyžiadajte radu
od aplikačného technika.
Pokiaľ sa očakávajú vysoké bodové
zaťaženia (napr. v nemocniciach apod.),
pokládka na staré krytiny sa neod-
porúča.
Na staré mäkké krytiny je možné par-
kety pokladať len v obmedzenej miere.
Vyžiadajte si radu pre konkrétnu apli-
káciu.

Balenie
12,0 kg plastové vedro
5,0 kg plastové vedro

Skladovanie
SCHÖNOX SHP skladujte na chladnom a
suchom mieste, kde nemrzne.
Skladovateľnosť 1 rok (v uzatvorenom
obale).
Otvorené vrecia sa musia ihneď uza-
vrieť a čo najskôr spotrebovať.

Likvidácia
Nechajte kanister vykvapkať a zlikvidu-
jte v súlade s predpismi.
Pri likvidácii zvyškov výrobku, odpa-
dovej vody a nádob s pripevnenými
zvyškami výrobku sa riaďte miestnymi
úradnými 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 In- dus-
trieverband Klebstoffe, že výrobok spĺňa
kritériá pre produkty na báze disperzie
bez obsahu rozpúšťadiel.

Environmentálne prehlásenie o
produkte
podľa ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prohlášení
Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druck-
farbenindustrie e.V.

Editor
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Vlastník prehlásenia
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Císlo prehlásenia
EPD-DIV20140058-IBG1-DE
Dátum vydania
04.04.2014
Platné do
03.04.2019

Pokyny
Nástroje ihneď očistite vo vode.
Pri použití doplnkových výrobkov sa
riaďte príslušnými technickými listami.
V prípade pochybností odporúčame si
vyžiadať od výrobcu ďalšie informácie.
Je nutné sa riadiť príslušnými tech-
nickými odporúčaniami pre pokládku
následných povrchov
Pretože u starých krytín je najmä
u väčších plôch možné celoplošné
lepenie vyskúšať len čiastočne, od-
porúčame dávať záruku zákazníkovi
len na použité pracovné materiály.
V prípade pochyb vykonajte skúšku
alebo si vyžiadajte odbornú radu.


