
Technické údaje
Základ: speciální akrylátová disperze
s přísadami
Barva: modrá
Hustota: 1,3 kg/l
Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
Pracovní teplota a teplota podkladu:
ne nižší než + 15 °C
Spotřeba materiálu/pokrytí: přibl.
100 - 150 g/m2

Doba schnutí: přibl. 1 - 4 hodin

Všechny hodnoty jsou jen přibližné,
podléhají místním klimatickým odchyl-
kám.

Vlastnosti výrobku
EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise
PLUS
bez obsahu rozpouštědel podle TRGS
610
pro vnitřní použití
jednosložkový
na stěny a na podlahy
zajišťuje optimální adhezi
dobré protiskluzové vlastnosti
krátká čekací doba
snadno aplikovatelný válečkem
nízká spotřeba / vysoká kryvost
vhodný pro použití na systémy podla-
hového vytápění
slabý zápach
připravený k použití

Aplikace
SCHÖNOX SHP je vhodný:
jako penetrace pro zlepšení adheze
hladkých a neporušených podkladů

Podklady
SCHÖNOX SHP je vhodný na:
staré podklady, jako keramické dlaž-
dice, přírodní kámen a terrazzo
nedostatečně popískované lité asfal-
tové potěry nebo válcovaný asfaltový
beton
staré izolované/natřené plochy
staré hladké a nepropustné betonové
podklady
hořečnaté potěry
staré podklady se zbytky starých vo-
děodolných lepidel
ocel a jiné kovy
plně lepené, důkladně očištěné a opís-
kované odolné podlahové krytiny (s vý-
jimkou PO krytin)

Omezená vhodnost pro savé podklady
(může docházet ke vzniku povrchové
vrstvy).

Požadavky na podklad
Odpovídající pevnost, nosnost, rozmě-
rová stabilita a trvalá suchost.
Zbavený zbytků, které snižují adhezi,
např. prachu, špíny, oleje, tuku, vosku,
čisticích prostředků a volných písko-
vých částic.
Odstraňte vhodnými opatřeními, napří-
klad základním očištěním nebo odmaš-
těním, všechny látky, které mohou sni-
žovat lepivost.
Vrstvy vodou rozpustných lepidel, např.
lepidel ze sulfitových výluhů, je nutné
mechanicky odstranit. Ostatní zbytky
lepidel je nutné napenetrovat pomocí
SCHÖNOX EG.
Stará voděodolná lepidla je nutné co
nejdůkladněji odstranit.
Staré krytiny musí mít dostatečnou ad-
hezi k podkladu. Krytiny se slabou ad-
hezí je nutné odstranit.
Staré podlahy, jako keramické dlaždice,
musí být důkladně očištěny a opísko-
vány.
Pro vinylové desky s obsahem azbestu
se doporučuje jen základní očištění.
Místnosti v budovách bez suterénu je
nutné izolovat proti vzlínající vlhkosti v
souladu s normou.
Platí požadavky příslušných platných
norem, směrnic a technických listů.
Krytiny s izolací nebo nátěrem PU,
neodstranitelným pomocí chemického
odstraňovače, nejsou vhodné k ošet-
ření SCHÖNOX SHP. V případě pochyb
proveďte penetraci na zkušební ploše.
SCHÖNOX SHP musí vytvořit uzavřený
film.

Poměr míchání
SCHÖNOX SHP aplikujte neředěný.

Doporučený způsob práce
SCHÖNOX SHP před použitím promí-
chejte.
Naneste penetraci pomocí vhodného
nástroje, např. válečku s krátkým vla-
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PODLAHOVÁ TECHNIKA
Speciální jednosložková akrylátová disperze bez obsahu rozpouštědel
SCHÖNOX SHP je speciální penetrace pro neporušené, hladké a nesavé podklady. Zvláště vhodná pro pokládku na staré vinylové,
linoleové a gumové krytiny.
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sem nebo podušky, rovnoměrně na su-
chý podklad. Zabraňte vzniku kaluží.
Podlahové vyrovnávací stěrky SCHÖ-
NOX lze aplikovat po době schnutí asi
1 - 2 hodin. Vhodné podlahové vyrov-
návací stěrky naleznete v technických
listech.
Věnujte pozornost době schnutí hořeč-
natých potěrů 4 hodiny.
V případě rozměrově stálých podkladů
lze SCHÖNOX SHP použít také pod ke-
ramické krytiny a přírodní kámen. Je
nutné řídit se technickým listem SCHÖ-
NOX SHP pro keramické krytiny.

Staré vinylové, linoleové nebo gumové
krytiny (do 2,5 mm)
Doporučené vyrovnávací stěrky: SCHÖ-
NOX AP, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF
Minimální tloušťka vrstvy je 3,0 mm.
Staré krytiny s tlumicími ruby nejsou
vhodné.
Pro krytiny > 2,5 mm si vyžádejte radu
od aplikačního technika.
Pokud se očekávají vysoká bodová za-
tížení (např. v nemocnicích apod.), po-
kládka na staré krytiny se nedoporu-
čuje.
Na staré měkké krytiny lze parkety po-
kládat jen v omezené míře. Vyžádejte
si radu pro konkrétní aplikaci.

Balení
12,0 kg plastový kbelík
5,0 kg plastový kbelík

Skladování
SCHÖNOX SHP skladujte na chladném a
suchém místě, kde nemrzne.
Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném
obalu).
Otevřená balení musejí být ihned po
použití uzavřena a spotřebována co
nejdříve.

Likvidace
Vyprázdněný obal zlikvidujte v souladu
s předpisy.
Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte
místní legislativou.

EMICODE
EC 1PLUS: velmi nízký obsah emisí

GISCODE
D1 - disperzní lepidla a penetrace bez
obsahu rozpouštědel

EDP - vlastní prohlášení
SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen
společnosti Deutsche Bauchemie a In-
dustrieverband Klebstoffe že výrobek
splňuje kritéria pro výrobek na disperz-
ním základě bez obsahu rozpouštědel

Environmentální prohlášení o produktu
dle ISO 14025 a EN 15804

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

Editor
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Vlastník programu
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Číslo prohlášení
EPD-DIV20140058-IBG1-DE
Datum vydání
04.04.2014
Platné do
03.04.2019

Pokyny
Nástroje ihned očistěte ve vodě s ma-
lým povrchovým napětím.
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".
Protože u starých krytin je zejména u
větších ploch možné celoplošné lepení
vyzkoušet jen částečně, doporučujeme
dávat záruku zákazníkovi jen na pou-
žité pracovní materiály.
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 is a brand of the SIKA Group
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