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|  SCHÖNOX iFLOOR®

s novou recepturou

A NYNÍ
PŘICHÁZÍ  
DRTIVÁ
SÍLA.

Rychlé a pohodlnější 
zpracování ve stoje

Dvouhodinová otevřená doba 
a okamžité vysoké zatížení

Maximální lepicí síla 
pro designové krytiny

Jednoduše lepší 
pro řemeslníka

JEDNODUsE LEPsÍ PRO PRÁCI.
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|  SCHÖNOX iFLOOR® – válečkovací lepidlo pro designové krytiny

|  SCHÖNOX iFLOOR®

Nový originál!  |

SCHÖNOX iFLOOR® byl vyvinutý v roce 2009 jako první válečkovací lepidlo pro 

designové krytiny. A zkušennosti se vyplatí – do dnešního dne je SCHÖNOX iFLOOR® 

nejprodávanějším válečkovacím lepidlem. Bylo položeno mnoho miliónů m2 LVT krytin 

pomocí tohoto jedinečného válečkovacího lepidla na disperzní bázi. 

A nyní přichází vylepšená receptura s drtivou silou.

SCHÖNOX iFLOOR® se schopností ještě větší lepicí síly.

SCHÖNOX iFLOOR®  je dodáván jako 

kompletní sada se všemi nástroji 

včetně penetrace a potřebných 

válečků.

Nová Barva, nová Viskozita:  

SCHÖNOX iFLOOR® má nyní fialovou 

barvu a vylepšenou viskozitu, což 

umožňuje snazší nanášení lepidla.



   Dvouhodinová otevřená doba

SCHÖNOX iFLOOR® má dvouhodinovou otevřenou dobu. 

Přesto ho můžete po pokládce okamžitě zatížit. Tzn. 

můžete pracovat z právě položené plochy a máte 2 hodiny 

času, než lepidlo zaschne. Díky tomu je možné pokládat 

velké plochy v jednom tahu. 

SCHÖNOX iFLOOR® je připraven po krátkém promíchání pro 

přímou aplikaci na penetrovanou plochu

   Po pokládce okamžitě zatížitelný

Se SCHÖNOX iFLOOR® jsou designové krytiny okamžitě 

zatížitelné. Po ukončení prací je možné okamžitě rozmístit 

nábytek na plochu.

Díky SCHÖNOX iFLOOR® jsou silně redukovány otlaky na 

krytině způsobené nábytkem. Díky tomu je toto lepidlo 

ideální pro vysoce zátěžové designové krytiny.

   Maximální lepicí síla

Nová receptura SCHÖNOX iFLOOR® Vám nabízí mnoho 

předností a výhod. Zlepšené lepení designových krytin 

díky vylepšené lepicí síle. Upravená viskozita dává jistotu 

pro aplikování správného množství lepidla. Současně je 

zredukován odstřik lepidla při nanášení lepidla válečkem. 

Práce s SCHÖNOX iFLOOR® je obzvláště ekonomická díky 

nízké spotřebě na m2.

Díky dvouhodinové otevřené době je možné instalovat 

velké plochy v jednom tahu.

Pokud je to nutné, mohou být jednotlivé lamely vyměněny 

i dlouho po pokládce.

Doručené designové krytiny?

Projděte si seznam doporučených krytin.

   Rychlé a pohodlnější zpracování ve stoje

SCHÖNOX iFLOOR® se nanáší pomocí válečku. To není pouze 

jednodušší a příjemnější, ale také mnohem efektivnější. Ve spo-

jení s SCHÖNOX iFLOOR® snadno dokážete o 30% práce více než 

při práci s tradičním lepidlem s pokládkou do mokrého lože. 

Naneste rovnoměrně lepidlo válečkem. Dbejte na to, aby 

se netvořily louže a hnízda.

Po krátké době odvětrání, cca 15 minut, můžete začít 

s pokládkou designové krytiny.

SCHÖNOX iFLOOR® se nanáší vestoje pomocí válečku, 

který je součástí dodávky.

Penetrace SCHÖNOX KH FIX je rychleschnoucí a připravená 

pro okamžité použití.

Intenzivní probarvení SCHÖNOX iFLOOR® usnadňuje 

snadnou kontrolu nanesení lepidla.
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|  SCHÖNOX iFLOOR® – válečkovací 
lepidlo pro designové krytiny | 

Nová receptura v Česku nejprodávanějšího válečkovacího lepidla 

na PVC designové krytiny 

Vlastnosti:

 Nová receptura s vylepšenou lepicí sílou

 Ergonometrická práce ve stoje

 Velmi dlouhá 2 hodinová otevřená doba

 Vysoká vydatnost – nízká spotřeba na m2

 Rychlá počáteční přídržnost

 Okamžitě zatížitelné

 Žádné lepidlo ve spárách a na rukách

 Vysoká vydatnost

 Snadná výměna již nalepených lamel

Hlavní oblasti použití:

  SCHÖNOX iFLOOR®  je vhodný pro lepení PVC designových krytin 

v lamelách a dlaždicích

  Perfektní pro realizaci kreativních vzorů

Co to znamená pro Vás:

  Více jistoty při pokládce designových krytin díky nové receptuře

  Inteligentní systémové řešení včetně sady se speciálními válečky 

a penetrací

  Úspora času: díky SCHÖNOX iFLOOR® jste mnohem rychlejší oproti 

dosavadnímu způsobu pokládky

  Ergonometrický způsob nanášení chrání Vaše zdraví

  Čistá práce bez pronikání lepidla ze spár

|  Nejlepší ze 2 světů

Hybridní samonivelační stěrky spojují nej-

lepší zkušenosti ze světa samonivelačních 

stěrek. V kombinaci se SCHÖNOX iFLOOR® 

jste s vašimi projekty hned hotovi.

A SCHÖNOX INVENTION


