
20 let zkušeností s vývojem 
sádrových stěrek Schönox dává 
jistotu při sanacích a renovacích.

20
Jahre
Gips

Vývoj sádrových stěrek Schönox



20 
Jahre
Gips

»Dvě uplynulá desetiletí vývoje a výroby 
sádrových stěrek - to je již důvod k oslavě.«

»Oslavte to s námi.«

V roce 1995 byl SCHÖNOX první, kdo přinesl na trh stěrku na bázi sádry, 

a způsobil tak revoluci v obnově problematických podkladů. Přestože 

odborníci z počátku sádrové stěrce nedůvěřovali, dnes na ni spoléhají 

profesionálové v celém Německu, ale i daleko za jeho hranicemi. Bílé 

stěrky z Rosendhalu slaví své úspěchy v celé Evropě i USA. 

Ve srovnání se širokou škálou cementových vyrovnávek nabídly sád-

rové stěrky zcela nový přístup ke zpracování a vyrovnání podkladu. 

Přesvědčit stavitele o jejich kvalitách nebylo snadné. Špičková práce 

našich obchodníků a techniků však podpořila vstup sádrových výrob-

ků na trh natolik, že již po dvě desetiletí nemají na problematických 

podkladech konkurenci. Od roku 2001 se tyto samonivelační stěr-

ky dovážejí do České republiky a od té doby byly dodány tisíce 

tun tohoto materiálu naši zákazníkům. A to je důvod k oslavě!

Celá řada našich sádrových samonivelačních hmot nyní dostává jako 

dárek speciální bílý design, který nám připomíná dvacet let úspěšné 

práce našich pracovníků i zákazníků.



Sádrové stěrky Schönox

Každý rok, celých 20 let, 

přinášíme inovativní řešení.



Pr oduktová řada 

sádrových stěrek 

Schönox 
 Vysoce pevná
 Obsahující vlákna

SCHÖNOX APF
Anhydritová patentovaná samonivelační stěrka s vlákny 
na kritické podklady, vhodná pro renovace.



 TOP kvalita
 Výborné zpracování  Vysoká kvalita za extra cenu

 Příjemné zpracování

SCHÖNOX AM
Anhydritová samonivelační stěrka na problematické 
podklady s výborným rozlivem a vysokou pevností. 
Kvalita vždy a všude.

SCHÖNOX XA
Anhydritová samonivelační stěrka s dobrým rozlivem, 
dobrou zpracovatelností a nulovým smrštěním.



Sádra a my
»Máme odvahu inovovat«

Když jsme před více než 20 lety začali pracovat na našich no-

vých recepturách pro sádrové samonivelační stěrky, kladli jsme 

si otázku: „Bude to fungovat?“ Dnes již známe odpověď a vy ji 

znáte také. Ano, funguje to.

»Když mi bylo v roce 2004 řečeno, že sádrové stěrky mají 

pevnost srovnatelnou s cementovými, nechtěl jsem tomu 

uvěřit. Dnes je to běžné - 20, 30, i 40 MPa.«

( Jan Beseda, servisní technik SCHÖNOX)

»Těší mne slyšet od řemeslníka „To je zázrak!“«

(Dan Dluhoš, obchodní zástupce SCHÖNOX)



»Naše firma pokládá ročně cca 20.000 m2 linolea a vinylů, tedy materiálů, 

které velmi dobře kopírují veškeré nerovnosti. Potřebujeme proto samo-

nivelační stěrkovací hmotu, která nám zajistí kvalitní rovný podklad, na-

víc, při současné oblibě anhydritových podlah, sádrovou.

Po vyzkoušení několika produktů různých výrobců jsme objevili Schönox AM

a u ní jsme již zůstali.

Lze použít na různé typy podlah, samozřejmě i na betony, a hlavně na 

podlahy problematické, se kterými se často setkáváme při rekonstruk-

cích. Má vynikající rozlévací  schopnost, v jednom kroku lze bez problémů 

udělat i silnější vrstvu. Rychle schne a po přebroušení má dokonale hlad-

ký a především tvrdý povrch bez sprašování.

Navíc, a to je na velkých stavbách dost důležité, dokáže i „odpustit“ ně-

které prohřešky proti technologickému postupu.«

(Aleš Kučera, STAVOSPOL INTERIER, s.r.o.)



Naše reference ...

Název projektu: Průmyslový objekt mlýnů (4500 m2)

Místo: Slatinice, Věrovany 

Použitý produkt: Schönox APF + Renotex



Název projektu: Kulturní dům

Místo: Třinec 

Použitý produkt: Schönox APF

Název projektu: Rodinný dům

Místo: jižní Německo 

Použitý produkt: Schönox AM, Schönox AM PLUS
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SCHÖNOX APF

Patentiertes System

»Naše portfolio pro správnou 
přípravu podkladu.«

Pr oduktová řada 

sádrových stěrek 

Schönox 

| SCHÖNOX APF

Anhydritová samonivelační stěrka vyztu-
žená vlákny, která vytvářejí plnohodnot-
nou armovací síť. Vhodná pod povlakové 
krytiny a dlažby na nestabilní podklady. 
V kombinaci s výztužnou sítí SCHÖNOX 
RENOTEX® vytváří samonosnou vrstvu.



SCHÖNOX APF

Die Einsatzgebiete:
Die staubreduzierten, normalabbindenden Flexkleber SCHÖNOX Q2 und  

SCHÖNOX Q2 W eignen sich zur Verlegung auf Wand- und Bodenflächen 

im Dünn-  

und Mittelbettverfahren von:

 Keramischen Belägen

 Feinsteinzeug

 Steinzeug und Steinzeugmosaik

 Steingut

 Verformungs- und verfärbungsunempfindlichen Naturwerk-, 

 Kunst- und Betonwerksteinen

 Dämm- und Ausbauplatten

Die Eigenschaften:
 Staubreduziert 

 Innen und außen einsetzbar

 Erfüllt die C2 TE-Anforderungen

 Frostbeständig und wasserfest 

 nach DIN EN 12004 

SCHÖNOX AP

Die Einsatzgebiete:
Die staubreduzierten, normalabbindenden Flexkleber SCHÖNOX Q2 und  

SCHÖNOX Q2 W eignen sich zur Verlegung auf Wand- und Bodenflächen 

im Dünn-  

und Mittelbettverfahren von:

 Keramischen Belägen

 Feinsteinzeug

 Steinzeug und Steinzeugmosaik

 Steingut

 Verformungs- und verfärbungsunempfindlichen Naturwerk-, 

 Kunst- und Betonwerksteinen

 Dämm- und Ausbauplatten

Die Eigenschaften:
 Staubreduziert 

 Innen und außen einsetzbar

 Erfüllt die C2 TE-Anforderungen

 Frostbeständig und wasserfest 

 nach DIN EN 12004 
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| SCHÖNOX XA

Je vhodná pro vyhlazení a vyrovnání 
podkladů pod textilní a povlakové kry-
tiny či, při dodržení min. tloušťky 3 mm, 
pod parkety. Používá se ve vrstvě od 
1-10 mm.

| SCHÖNOX AM

Anhydritová samonivelační stěrka vhodná 
především pro renovace a sanace, pro kri-
tické podklady. Je vhodná na podklady na 
bázi sulfátu vápenatého, ale i na litý asfalt 
nebo cementové podklady ve vnitřním 
prostředí.
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