
Vlastnosti
  do vnitřního i vnějšího prostředí (ve 

vnějším prostředí a mokrých provozech 

pod flexibilní hydroizolační hmotu 

SCHÖNOX 1K-DS nebo SCHÖNOX 2K-DS)

  po zaschnutí vytváří film z umělé 

pryskyřice jako kontaktní můstek

  na stěnu i podlahu

  pro přímé použití

  lehce se nanáší válečkem

  s nízkou spotřebou

  pro přímé použití na 

podlahové vytápění

  krátká doba vyvětrání

  bez zápachu

  používá se pod podlahové 

vyrovnávací stěrky SCHÖNOX na 

hladkých a hutných podkladech

  neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610

Oblasti použití
SCHÖNOX SHP lze použít jako 

přilnavostní nátěr na:

  hladké, hutné podklady jako např. 

teraco, keramické dlažby, glazované 

zvonivky, obklady z přírodního 

a umělého kamene, špatně 

popískovaný litý asfaltový potěr

  hladké a hutné betonové podklady

  očištěné a zbroušené 

podklady z PVC v bytech

Požadavky na podklad
  Vyschlý podklad musí vykazovat 

dostatečnou pevnost, 

únosnost a stabilitu.

  Je třeba jej zbavit prachu, nečistoty, 

olejových a mastných skvrn, 

disperzních nátěrů a laků.

  Dělicí a slinuté vrstvy je třeba 

očistit vhodnou metodou, např. 

broušením, frézováním, tryskáním 

a následným vysátím.

Speciální akrylátová disperze bez obsahu rozpouštědel

Speciální jednosložková penetrace na hutné, hladké a nenasákavé podklady. Ideální je jako přednátěr a příprava podkladu před 

prováděním obkladačských prací a podlahářských prací.
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Technické údaje
  základ:

speciální akrylátová disperze

  spotřeba materiálu:

cca 100-130 g/m2

  barva:

modrá

  doba zasychání:

cca 30-60 min. v závislosti na okolní 

teplotě a následném zatížení

  teplota při zpracování:

ne pod +5°C

  hustota:

1,3 kg/l

  teplotní odolnost u podlahového 

vytápění:

do +50°C

Uvedené doby zasychání 

a dalšího zpracování ovlivňují 

okolní podmínky, jako je teplota, 

vlhkost vzduchu, sluneční záření, 

povětrnostní podmínky atd.
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  Zbytky starého lepidla je třeba 

co nejvíce odstranit.

  Původní obklady nebo voděodolné 

nátěry se důkladně očistí 

vhodnými čistícími prostředky, 

odmastí, popřípadě se zdrsní.

  Původní dřevěná podlaha musí být 

pevně přišroubována a důkladně 

očištěna. Větší díry a výtluky musí být 

zaplněny, např. hmotou SCHÖNOX PL.

Poměr míšení
  Penetrace SCHÖNOX SHP 

se nanáší neředěná.

Doporučení pro zpracování
  SCHÖNOX SHP se před 

použitím promíchá.

  Penetrace se nanáší celoplošně ve 

slabé vrstvě štětkou nebo válečkem. 

Zabraňte vytváření kaluží.

  Cca za 1-3 hod. se mohou pokládat 

keramické obklady a obklady 

z přírodního kamene.

  Izolační hmota SCHÖNOX 1K-DS nebo 

SCHÖNOX 2K-DS se nanáší po 3 hod.

  Nářadí se musí ihned po 

použití omýt vodou.

Balení
  5 kg kbelík

Skladování
  SCHÖNOX SHP skladujte v suchu 

a chladu, ale ne v mrazu.

  Trvanlivost – 1 rok (neotevřené balení).

  Načatá balení je nutno ihned uzavřít.

Likvidace odpadu
  Balení je třeba vyprázdnit a uložit 

na příslušnou skládku.

Třída nebezpečnosti
  Materiál nepodléhá 

povinnosti označení.
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Poznámka
  Všechny uvedené hodnoty jsou 

údaje přibližné a závisí na kolísání 

klimatu v daném prostředí.

  Při používání přídavných produktů 

dbejte pokynů na Technických listech, 

nebo si vyžádejte další informace.

  SCHÖNOX SHP se nesmí aplikovat do 

trvale mokrých provozů (např. bazény).

  Pokud se SCHÖNOX SHP aplikuje ve 

vnějším prostředí, je třeba penetraci 

ochránit do nanesení první vrstvy 

izolace SCHÖNOX 1K-DS nebo SCHÖNOX 

2K-DS např. před deštěm. První vrstva 

izolace SCHÖNOX 1K-DS nebo SCHÖNOX 

2K-DS může následovat po cca 3 hod.

  Vysoké teploty urychlují a nízké 

teploty zpomalují proces tuhnutí.

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 

doporučení a bezpečnostních listů. Platí 

známá pravidla stavebního umění a techniky. 

Přebíráme plnou záruku za bezvadnou 

kvalitu našich výrobků. Naše doporučení 

pro zpracování se zakládají na zkouškách 

a praktických zkušenostech. Můžeme však 

uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož 

nemáme žádný vliv na stavební podmínky 

a na provádění. Vydáním tohoto Technického 

listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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The SCHÖNOX management system

is certifi ed to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Reg. Nr.  3116-02

SCHÖNOX s.r.o. 

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 545 535 456-8

Fax: +420 545 535 211

E-mail: info@schonox.cz
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