
Vlastnosti
  EC 1R – velmi nízký obsah 

emisí, regulovaný

  do vnitřního prostředí

  neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610

  velká vydatnost

  vhodné pro pojezd kolečkových židlí

  odolné proti šamponování krytin

  vhodné na podlahové vytápění

  bez použití předchozí penetrace

  možno nanášet válečkem

  se silným tahem vláken

  krátká doba vyvětrání

  dobrá přilnavost

  snadno roztíratelné

  rychlý vývoj lepicí síly

  dobře lze odstranit mycími 

prostředky, které obsahují louh

  fixaci lze po sejmutí krytiny 

z nenasákavých podkladů 

očistit ředidlem

  dlaždice lze měnit i po delší době

Oblasti použití
SCHÖNOX MULTIFIX je lepidlo 

vhodné pro jednostrannou fixaci:

  textilních krytin na podlahu

-  s rubem s hladkou nebo raženou 

pěnovkou

-  s rubem z latexové nebo 

polyuretanové pěny

-  se syntetickým dvojitým rubem

-  s vlísovým podkladem

  krytin z CV

  podložky pro kročejový 

útlum SCHÖNOX TS

  povlakových krytin pro 

zabránění pokluzu

na všechny vhodné podklady 

ve vnitřním prostředí.

Speciální odnímatelné fi xační lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí 

vhodné pro fixaci textilních krytin, krytin z CV a dlaždic z povlakových krytin na všechny vhodné vodoodolné podklady ve vnitřním 

prostředí.
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Technické údaje
  základ:

disperze z umělé pryskyřice 

s přísadami zlepšujícími lepivý účinek

  barva:

bílá

  speciální hustota:

1,1 kg/l

  teplota při skladování:

ne pod +5°C

  teplotní odolnost u podlahového 

vytápění:

do +50°C

  teplota při zpracování:

ne pod +15°C

  spotřeba materiálu:

při použití válečku – 100-200 g/m2

při ozubení TKB A1-A4 – 150-250 g/m2

  doba vyvětrání:

20-90 min.

  doba pokládky:

do 2 hod.

  doba zasychání:

cca 24 hod.

  konečná pevnost:

cca po 72 hod.

Všechny uvedené hodnoty jsou údaje 

přibližné a závisí na kolísání klimatu 

v daném prostředí, nasákavosti 

podkladu a druhu použitého ozubení.
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Požadavky na podklad
  Vyschlý podklad musí vykazovat 

dostatečnou pevnost, 

únosnost a stabilitu.

  Je třeba jej zbavit prachu, nečistoty, 

olejových a mastných skvrn.

  Fixace podlahových krytin:

-  provedené podkladní plochy musí 

vykazovat dobrou přilnavost, musí být 

vodoodolné, je třeba prověřit jejich 

čistotu a celistvost. Původní podklady 

je třeba řádně očistit.

-  na keramických obkladech, přírodním 

kameni a parketách nezaručujeme, 

že po sejmutí krytiny a očištění 

lepidla bude povrch zcela čistý

  Specifické požadavky na podklad 

obsahují technické informace 

udávané výrobcem podlahoviny.

Doporučení při zpracování
  SCHÖNOX MULTIFIX je speciální lepidlo 

s nízkým obsahem emisí, které se 

před upotřebením pouze promíchá.

  Krytiny, které budou lepeny 

lepidlem SCHÖNOX MULTIFIX, musí 

být skladovány v klimatizovaném 

prostoru ve vodorovné poloze.

  Lepidlo se rovnoměrně nanese 

na podklad ozubenou stěrkou 

nebo válečkem. Pozor na tvorbu 

hnízd. Doporučené ozubení 

stěrky: TKB A1, A2, A3, A4.

  Volba ozubení nebo užití válečku 

závisí na rubové straně krytiny. Dbejte 

na dostačující přilnutí krytiny.

  Textilní krytiny se syntetickou 

rubovou stranou se zpravidla pokládají 

do „polovlhké fáze“ lepidla.

  Krytiny s hladkou rubovou 

stranou se zpravidla pokládají 

do „přilnavostní fáze“ lepidla.

  Dlaždice z povlakových krytin se 

kvůli lepší odnímatelnosti pokládají 

také do „přilnavostní fáze“ lepidla.

  Po položení se krytina důkladně přitlačí 

a po chvilce znovu přitlačí a převálcuje.
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  Fáze kladení:

-  Polovlhká fáze: začíná přilnavost, 

stopy lepidla mají transparentní 

barvu, tah vláken je znatelný 

zkouškou prstem. Fixace ještě není 

úplně zaschlá.

-  Přilnavostní fáze: povrch lepidla 

je již transparentní, avšak ještě 

lepivý (zkouška prstem).

  Sejmutí krytiny a odstranění lepidla:

-  krytinu je třeba pomalu odloupnout 

z podkladu. Zbytky lepidla se 

odstraní po 30 min. odmočení 

v čistícím prostředku. Tento postup 

se podle potřeby může opakovat.

  Přímé nanášení fixace na staré zbytky 

lepidla může vést k vzájemné reakci 

a tím i vzniku nepříjemného zápachu.

Balení
  12 kg plastový kbelík

Skladování
  SCHÖNOX MULTIFIX skladujte 

v suchu a chladu, pozor na mráz.

  Trvanlivost – 1 rok.

  Načatá balení je nutno ihned uzavřít.

  Případný povlak je třeba 

odstranit a nerozmíchávat.

Likvidace odpadu
  Balení je třeba vyprázdnit a uložit 

na příslušnou skládku.

EMICODE
  EC 1R – velmi nízký obsah 

emisí, regulovaný

GISCODE
  D 1 – disperzní lepidlo/nátěr 

bez obsahu rozpouštědel

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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Poznámka
  Použité nářadí ihned omyjte vodou.

  Skvrny od lepidla se odstraní 

pod tekoucí vodou.

  Při pokládání krytiny dbejte pokynů 

výrobce krytiny. V případě pochybností 

doporučujeme provést lepicí zkoušku.

  Při lepení na staré podklady 

může dojít ke změnám na jejich 

povrchu. Za podobné změny 

nepřebíráme zodpovědnost.

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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