
Vlastnosti
  EC 1 – velmi nízký obsah emisí

  Dlouhá doba zpracování

  Krátká doba vyvětrání

  Do vnitřního prostředí

  Vhodné pro renovace

  Možno zpracovávat ve stoje

  Velká vydatnost

  Vhodné na podlahové vytápění

  Na všechny stěrkové hmoty SCHÖNOX

  Možno ihned zatížit

  Bez zápachu

  Neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610

  Po zatížení nedochází k otlakům lepidla

  Vhodné pro pojezd kolečkových židlí

Oblasti použití
SCHÖNOX iFLOOR je lepidlo 

vhodné pro lepení:

  designových krytin z PVC v dílcích 

nebo dlaždicích (sledujte aktuální 

seznam testovaných krytin) 

na všechny vhodné přestěrkované 

podklady ve vnitřním prostředí

Požadavky na podklad
  Vyschlý podklad musí vykazovat 

dostatečnou pevnost, 

únosnost a stabilitu.

  Je třeba jej zbavit prachu, nečistoty, 

olejových a mastných skvrn. 

Dělicí a slinuté vrstvy je třeba 

odstranit vhodným způsobem.

  Bezvadné, pevné a rovné podkladní 

plochy s příslušnou nasákavostí 

lze dosáhnout použitím stěrkových 

hmot SCHÖNOX na cementové nebo 

anhydritové bázi v síle min. 2 mm.

  Před nanášením lepidla SCHÖNOX 

iFLOOR je třeba podklad penetrovat 

nátěrem SCHÖNOX KH-FIX.

  Specifické požadavky na podklad 

obsahují technické informace udávané 

výrobcem nebo dodavatelem krytiny.

Disperzní lepidlo pro válečkování s velmi nízkým obsahem emisí

Určené pro lepení testovaných designových krytin z PVC v dlaždicích nebo dílcích na připravené přestěrkované podklady ve vnitř-

ním prostředí.
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Technické údaje
  Základ:

pryskyřičná disperze s přísadami 

zesilujícími lepící účinek

  Barva:

žlutozelená

  Měrná hmotnost:

1,00 kg/l

  Teplota při skladování:

ne pod +5°C

  Teplota při zpracování:

ne pod +15°C

  Spotřeba materiálu:

cca 80 g/m2

  Doba vyvětrání:

cca 10-15 min.

  Doba kladení:

cca 120 minut

  Doba zasychání:

žádná

  Konečná pevnost:

po 72 hodinách 

Všechny uvedené údaje jsou 

pouze hodnoty přibližné a závisí 

na kolísání klimatu v prostoru a na 

nasákavosti podkladu, rubové 

straně krytiny a použitém nářadí.
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Doporučení pro zpracování
  Lepidlo SCHÖNOX iFLOOR je lepidlo 

připravené pro nanášení válečkem. 

Před použitím se pouze promíchá.

  Podklady se vyhladí vhodnou stěrkovou 

hmotou SCHÖNOX. Po zaschnutí se 

nejdříve nanese penetrační nátěr 

SCHÖNOX KH-FIX pomocí speciálního 

válečku SCHÖNOX KH-FIX-ROLL, aby 

se zlepšila přilnavost a zafixoval 

možný prach na povrchu. Doba 

zasychání penetrace je 10 minut, 

u anhydritových hmot 30 – 60 minut. 

  Krytiny, které budou lepeny lepidlem 

SCHÖNOX iFLOOR musí být předem 

aklimatizovány, napnuty a položeny.

  Lepidlo SCHÖNOX iFLOOR se nanáší 

rovnoměrně speciálním válečkem 

SCHÖNOX iFLOOR-ROLL. Dejte 

pozor na vytváření kaluží nebo 

vytváření „hnízd“ z lepidla.

  Krytina se položí do lepidla a důkladně 

se přitlačí. Po položení se celá 

plocha důkladně převálcuje.

  Fáze kladení:

- fáze přilnavostní: SCHÖNOX iFLOOR 

je zaschlý a lepivý (zkouška prstem)

  Designové krytiny z PVC mohou být 

lepeny kontaktní metodou. V tomto 

případě se rubová strana i podklad 

natřou lepidlem a nechají zaschnout 

do transparentní podoby. Potom se 

obě lepivé části k sobě přitlačí. 

  Přímé lepení na staré zbytky 

lepidel může vést k nežádoucím 

vedlejším účinkům a tím 

i k nepříjemným zápachům.

  Výměna jednotlivých dílců nebo 

dlaždic a nalepení nových lepidlem 

SCHÖNOX iFLOOR je možná i bez 

další přípravy podkladu.

Balení
  10,0 kg obdélníkový plastový kbelík
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Skladování
  SCHÖNOX iFLOOR skladujte v suchu 

a chladu, pozor na mráz.

  Trvanlivost – 1 rok.

  Načatá balení je třeba ihned uzavřít.

  Případný vytvořený povlak v balení 

je třeba odstranit. Nesmí se 

rozmíchávat s ostatním materiálem.

Likvidace odpadu
  Balení je třeba vyprázdnit a uložit 

na příslušnou skládku.

EMICODE
  EC 1 – velmi nízký obsah emisí.

GISCODE
  D 1 – Disperzní materiál 

bez obsahu ředidel.

Třída nebezpečnosti
  Odpadá

Poznámka
  Seznam krytin vhodných pro lepení 

lepidlem SCHÖNOX iFLOOR je dostupný 

na internetu u informací o lepidle nebo 

u technického servisu SCHÖNOX.

  Nářadí je třeba ihned omýt 

studenou vodou.

  Čerstvé zbytky lepidla lze omýt 

vodou, zaschlé zbytky lze očistit 

kapesníky SCHÖNOX FIX-CLEAN.

  Při kladení krytiny dbejte pokynů 

výrobce. V případě pochybností 

doporučujeme provést lepicí zkoušku.

  Ve vlhkém prostředí nebo při lepení 

v prostorách s vyšší teplotou (např. 

výkladní skříně nebo zimní zahrady) 

doporučujeme použít lepidlo SCHÖNOX 

PU 900 (není ve standardní nabídce).

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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