
Vlastnosti
  na stěny i podlahy

  jednoduché a rychlé pokládání

  vysoká a trvalá přilnavost 

rubové strany

  snižuje opotřebení povrchu

  vhodná na podlahové vytápění

  vhodná na všechny podklady

  zabraňuje posunu kobercových krytin

  malá konstrukční výška

  zlepšuje zvukově a tepelně 

izolační vlastnosti

  dobrý pochozí komfort

  nízká hmotnost

Oblasti použití
SCHÖNOX TS je speciální korkovo-

gumová podložka vhodná pro 

zlepšení zvukových a tepelně 

izolačních vlastností na stěny 

i podlahy a používá se pod:

  pružné krytiny jako např. krytiny 

z PVC a CV a textilní krytiny

  parkety a laminát, při lepení 

na „pero a drážku“

  parkety lepené na „pero a drážku“ 

při celoplošném lepení

  zejména vhodná je na schody a pro 

montované a dřevěné stavby 

Požadavky na podklad
  Vyschlý podklad musí vykazovat 

dostatečnou pevnost, 

únosnost a stabilitu.

  Je třeba jej zbavit prachu, 

nečistoty, olejových mastných 

skvrn a uvolněných částic.

  Dělicí a slinuté vrstvy je třeba 

očistit vhodnou metodou, např. 

broušením, frézováním, tryskáním 

a následným vysátím.

  Původní podklady musí být pevně 

držící a před aplikací důkladně 

očištěné, přebroušené a případné 

nerovnosti musí být přestěrkované.

Podložka pro kročejový útlum

vhodná ke zlepšení zvukově i tepelně izolačních vlastností bytového komfortu v novostavbách a při renovacích na stěny i podlahy.
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Technické údaje
  materiál:

speciální směs z korkovo-

gumového granulátu

  barva:

hnědočerná

  hmotnost:

3 mm: 1,3 kg/m2

5 mm: 2,2 kg/m2

  hodnota zlepšení kročejového útlumu 

(bez finální krytiny):

3 mm 17 dB

5 mm 19 dB

  tepelný odpor:

3 mm: 0,025 m2K/W

5 mm: 0,041 m2K/W

  tepelná vodivost:

0,12 W/mK

  tepelná odolnost:

-30°C až +80°C
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> 1,0 mm

  Použitím stěrkových hmot SCHÖNOX lze 

dosáhnout bezvadných a rovných ploch 

pro lepení s patřičnou nasákavostí.

  Při lepení 2- nebo 3-vrstvých parket 

na podložku SCHÖNOX TS použijeme 

lepidlo SCHÖNOS MS-ELASTIC pod i na 

podložku. Min. doba vyzrání 24 hod.

Doporučení pro zpracování
  Podložku SCHÖNOX TS je třeba rozmotat 

z role a teprve po chvíli stříhat.

  Pokládka pásů pak následuje 

kolmo k pásům krytiny.

  SCHÖNOX TS se celoplošně přilepí na 

podklad a důkladně přitlačí a převálí.

Doporučená lepidla:

  SCHÖNOX EMICLASSIC 

a SCHÖNOX MS-ELASTIC

  Před pokládáním pružných podlahových 

krytin doporučujeme podložku 

SCHÖNOX TS přestěrkovat hmotou 

SCHÖNOX DS. U očekávaného vysokého 

zatížení obkladů je vhodné použít jako 

výztuž armovací síť SCHÖNOX RENOTEX.

Skladování
  SCHÖNOX TS skladujte v suchu a chladu.

Poznámka
  Při odstraňování starých užitkových 

obkladů bude podložka pro kročejový 

útlum SCHÖNOX TS poškozena.
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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.
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