
Vlastnosti
do vnitřního prostředí 

bez obsahu rozpouštědel 

vhodné pro podlahové vytápění 

flexibilní s vysokou lepicí silou 

pro lepení do vlhkého lože 

zápachově neutrální 

odolné proti změkčovadlům  

vhodné pro pojezd kolečkových židlí 

připravené k okamžitému použití 

se silným tahem vláken lepidla 

pastózní, snadno roztíratelné 

vhodné pro všechny stěrkové  

hmoty SCHÖNOX

Oblasti použití
SCHÖNOX UNITECH je disperzní lepidlo 

bez obsahu ředidel, vhodné pro lepení:

Krytin z PVC 

Krytin z CV 

Textilních krytin 

s hladkou nebo raženou pěnovkou −

s rubem z latexové pěny nebo  −

polyuretanové pěny

se syntetickým rubem nebo jutou −

s rubem bez plniv −

s vlysovým rubem −

Tkaného zboží 

Vpichovaných krytin jednovrstvých  

nebo vícevrstvých

Krytin z přírodních vláken  

jako je kokos nebo sisal

Linolea v pásech 

na všechny vhodné nasákavé 

svislé nebo vodorovné podklady 

ve vnitřním prostředí.

Příprava podkladu
Podklad musí být pevný,  

vyschlý a únosný.

Je třeba odstranit zbytky mastnoty,  

prachu, oleje a uvolněných částic.

Podklady musí být rovné a hladké. 

Bezvadné, pevné a rovné  

podkladní plochy s příslušnou 

nasákavostí lze dosáhnout užitím 

Univerzální disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí 

Je vhodné pro lepení krytin z PVC, CV, textilních krytin s rubovou stranou z PVC a pro lepení linolea na všechny nasákavé svislé 

i vodorovné podklady ve vnitřním prostředí.
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Technické údaje
Základ: disperze z umělé pryskyřice  

s přísadami zlepšujícími lepící účinek

Doba vyvětrání: cca 5 min, podle  

nasákavosti podkladu a rubu krytiny

Doba pokládky: cca 30 min 

Doba zasychání: cca 24 hod. 

Konečná pevnost: cca po 72 hod. 

Teplota při zpracování: ne pod +15 °C 

Hustota: cca 1,38 kg/l 

Spotřeba materiálu při ozubení: 

TKB A1-A4 cca 250–350 g/m2

TKB B1-B3 cca 350–600 g/m2

Teplota při skladování: ne pod +5 °C 

Odolnost podlahovému topení: 

do 50°C

Barva: béžová 

Všechny uvedené hodnoty jsou údaje 

přibližné a závisí na kolísání klimatu 

v daném prostředí, nasákavosti 

podkladu a druhu použitého ozubení.
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> 1,0 mm

některé stěrkové hmoty SCHÖNOX 

(viz Tabulka použití B.3).

Specifické požadavky na podklad,  

které může mít určitý druh krytiny, 

obsahují technické informace 

udávané výrobcem podlahoviny.

Svislé plochy, které jsou silně  

nasákavé, je třeba předem 

vhodně napenetrovat.

Doporučení pro zpracování
SCHÖNOX UNITECH je disperzní  

lepidlo bez obsahu rozpouštědel 

a s nízkým obsahem emisí, které se 

před upotřebením pouze promíchá.

Krytiny, které budou lepeny, musí být  

uskladněny napjaté a ve vodorovné 

poloze v klimatizovaném prostoru.

Lepidlo se nanáší na podklad  

rovnoměrně válečkem nebo 

ozubenou stěrkou. Je třeba dát 

pozor na tvorbu kumulace lepidla 

na podkladu. Doporučené ozubení 

je A1, A2, A3, A4 a B1, B2, B3.

Volba ozubení závisí na hrubosti  

rubu podlahové krytiny.

Po položení se krytina důkladně  

přitlačí a převálcuje a po chvilce znovu.

Přilnavost je závislá na přítlačné síle. 

Finální úpravu spojů krytiny lze  

provést nejdříve po 24 hodinách.

Při nanášení lepidla na stěnu se  

použije vlněný váleček. Lepidlo se po 

nanesení „pročeše“ ozubenou stěrkou, 

aby bylo dosaženo rovnoměrné vrstvy.

Paronepropustné krytiny jako  

je PVC, CV a linoleum se kladou 

do polovlhké vrstvy lepidla. 

Paropropustné krytiny s rubem, který  

je citlivý na vlhkost, se kladou na 

nasákavý podklad do polovlhkého 

lože lepidla – (polovlhká fáze: drážky 

lepidla jsou transparentní, je patrný 

tah vláken při zkoušce prstem, 

lepidlo však není zcela proschlé).
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Mezera mezi jednotlivými  

pásy linolea při pokládce by 

měla být alespoň 0,5 mm.

Paropropustné krytiny na nasákavých  

podkladech se kladou do vlhkého lože 

lepidla – (vlhká fáze roztažené lepidlo 

nevykazuje ještě žádný tah vláken).

Balení
20 kg plastový kbelík 

Skladování
SCHÖNOX UNITECH se skladuje  

v suchu a chladu, ne však v mrazu. 

Trvanlivost je jeden rok. 

Načatá balení je nutno ihned uzavřít 

Případné ztvrdlé nebo zaschlé zbytky  

lepidla znovu nerozmíchávejte

Likvidace odpadu
Balení je třeba vyprázdnit a uložit  

na příslušnou skládku.

GISCODE
D1 – disperzní lepidlo / nátěr  

bez obsahu rozpouštědel

Třída nebezpečnosti
Materiál nepodléhá  

povinnosti označení.

Poznámka
Nářadí ihned očistit pod proudem vody. 

Čerstvé skvrny od lepidla se  

odstraní proudem vody.

Je třeba dbát na pokyny výrobce  

podlahové krytiny. V případě 

pochybností doporučujeme 

provést lepicí zkoušku.

Dodržujte všechna doporučení, směrnice 

a předpisy DIN včetně pokynů uvedených 

v Technických listech. Dále je nutné 

dodržovat uznané postupy a technologie 

používané ve stavebnictví a technice. 

Výrobce ručí za bezvadnou kvalitu všech 

svých výrobků. Uvedená doporučení pro 

zpracování jednotlivých produktů vychází 

z praktických zkušeností. Vždy se však jedná 

pouze o obecné pokyny nezaručující žádné 

konkrétní vlastnosti těchto produktů, protože 

výrobce nemůže ovlivnit konkrétní podmínky 

na stavbě ani kvalitu odvedené práce. Tento 

produktový list k výrobku nahrazuje všechny 

předchozí produktové listy, které tímto ztrácí 

platnost.
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Systém managementu SCHÖNOX byl 

certifi kován dle ISO 9001 a 14001 

německým certifi kačním orgánem 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

www.schonox.cz
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