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|  SCHÖNOX iFLOOR
Revoluce v kladení podlahových krytin  |

|  SCHÖNOX iFLOOR a SCHÖNOX DUROCOLL
komplexní systém pro lepení designových krytin  |

   jednoduchá a rovnoměrná 

aplikace válečkem

   nízká spotřeba materiálu, 

pouze 80 g/m2

   dlouhá otevřená doba – 120 min.

   možnost opravy podlahového 

dílce v ploše

   možné okamžité zatížení

   vhodné na podlahové topení

Zapomeňte na kopie, pořiďte si originál!
SCHÖNOX jako první na trhu vyvinul lepidlo na podlahu, které se nanáší vestoje. 

Jedině originální SCHÖNOX iFLOOR je přímo určeno pro lepení vinylových 

dílců na podklady s podlahovým vytápěním.

SCHÖNOX iFLOOR-SET 125 m2

   10 kg lepidla SCHÖNOX iFLOOR
   5 kg penetrace SCHÖNOX KH-FIX
   speciální váleček iFLOOR
   speciální váleček KH-FIX

SCHÖNOX iFLOOR-SET 50 m2

   4 kg lepidla SCHÖNOX iFLOOR
   2 x 1 kg penetrace SCHÖNOX KH-FIX
   speciální váleček iFLOOR
   speciální váleček KH-FIX
   aplikační miska na penetraci

Kompletní balíčky se speciálními válečky a penetrací:

|  Let´s stick together  |  www.schonox.cz  |
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 Příprava podkladu
Ideálním podkladem pro nanesení lepidla je jemná nivelační stěrka SCHÖNOX na cemen-

tové nebo anhydridové bázi. Dokonale hladký povrch snižuje následnou spotřebu lepidla 

SCHÖNOX iFLOOR. Penetrace SCHÖNOX KH-FIX slouží pro zvýšení adheze lepidla SCHÖNOX 

iFLOOR. Nanáší se speciálním válečkem, který snižuje spotřebu materiálu. Ihned po za-

schnutí penetrace lze provést jakékoliv náčrty a obrazce pro založení podlahových dílců. 

Čáry pak zůstávají zřetelné i po nanesení lepidla.

 Pohodlné zpracování při nanášení válečkem
Lepidlo SCHÖNOX iFLOOR se nanáší rovnoměrně v tenké vrstvě. K tomu slouží váleček s níz-

kým rovným vlasem pro držadlo s osou o průměru 8 mm. Nanášení ve stoje je potěšením 

pro podlaháře a splněním jejich dlouholetého přání. Navíc způsob aplikace zaručuje čistotu 

při práci, neboť se lepidlo nedostává mezi dílce a nemaže se.

 Okamžitá možnost zatížení
Aplikaci lepidla lze provádět až po zaschnutí penetrace. Při válečkování lepidla je nutné 

rovnoměrně pokrýt dostatečným množstvím lepidla (80 g/m2) všechna místa. Lepidlo po 

odeschnutí vytváří jednolitou plochu transparentní žlutozelené až zelené barvy. Při kladení 

krytiny nezůstávají žádné zbytky lepidla na okrajích, protože je lepidlo naneseno ve velice 

tenké vrstvě.

 Malá spotřeba materiálu
Deklarovaná spotřeba materiálu – 80 g/m2 je přesvědčivým důkazem o hospodárnosti vý-

robku. Při této spotřebě lze položit z 10 kg balení 125 m2 plochy. Klasickým disperzním 

lepidlem dosáhneme maximálně 30 m2, a to při ideální spotřebě 300 g/m2.

Dbejte, prosím, uvedených údajů v našich Technických listech, pokynů výrobců krytin a daných předpisů. V případě pochybností doporuču-
jeme provést praktickou zkoušku nebo konzultaci s technickým oddělením firmy SCHÖNOX. Další informace získáte na www.schonox.cz.

Lepidlo doporučujeme používat pouze na vyzkoušené krytiny dle níže uvedené tabulky:

|  SCHÖNOX iFLOOR

Výrobce Výrobní řada
ADRAMAQ Kollektion 1, 2, 3, Oldwood
Akzo Nobel Deco GmbH Meisterwerk Vision, Meisterwerk Design, Peco Vision, Peco Vision II
Altro GmbH Tajima Ambiente Wood, Tajima Classic Trend
Amtico International GmbH Amtico, Spacia, Marine, Auto
Armstrong DLW AG Scala 100, Scala 55, Scala 30
Boden Boss Lignum
Corpet Cork GmbH VinylFloor
Fatra Thermofix
Forbo Flooring GmbH Allura Wood, Allura Stone, Allura Abstract
Gallion Titanium PU
Gerflor Mipolam GmbH Creation, Artline, Senso Dry Back, Insight
Interdomus Heimtex GmbH IDEA Living, IDEA Classic
International Floors of America, Inc. Contour
IVC Group Moduleo Global, Moduleo Spirit
Karndean International GmbH Projectline, Conceptline, Lightline
KWG Antigua
LG Hausys Europe GmbH Decotile
mFLOR mFLOR
M-PLUS® Design Project, Design Home
Objectflor Art und Design Belags GmbH Expona Design, Expona Commercial, Expona Domestic
OHF Woodplank, Antique-, Classic Woodplank
PROJECT FLOORS GmbH Light collection, Medium collection, Premium collection
Rigromont Marketing GmbH Casa Nova Positano Qualität Capri, Amalfi
Tarkett Holding GmbH ID Premier, ID Living, ID Essential
Therdex Basic, Regular
TFD Floor Tile BV Coastal Harlequin PVC Plank
Toggofloor Object Wood
Viehoff VIELOX Authentic Wood
W. & L. Jordan GmbH Joka Design, Joka Design Plus, Joka Spacia, Joka Design Supreme, Joka Design Royal 14
Windmöller Flooring GmbH & Co. KG Design Line
Witex Flooring Products GmbH Elasto Plan
Ziro Vinylan
ZUG-Parkett GmbH ZUG-DESIGNBÖDEN

Schönox s.r.o.

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: info@schonox.cz
Reg. Nr.  3116-02

The SCHÖNOX management system
is certi  ed to ISO 9001 and 14001 by DQS.



|  SCHÖNOX DUROCOLL

|  SCHÖNOX iFLOOR a SCHÖNOX DUROCOLL
komplexní systém pro lepení designových krytin  |

Lepidlo, které díky svému tvrdě-elastickému tahu
zabrání změnám dimenze krytin.

Vhodné zejména na lepení vinylových krytin
a na krytiny bez atestu SCHÖNOX iFLOOR.

   vhodné na všechny typy 

designových dílcových krytin

   jednoduchá a rovnoměrná 

aplikace pomocí ozubené stěrky 

A1 nebo A2

   nízká spotřeba cca 300 až 350g/m2

   krátká doba odvětrání

   vhodné i pro vytápěné podlahy
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|  SCHÖNOX DUROCOLL
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Jednoduchá aplikace lepidla SCHÖNOX DUROCOLL jej předurčuje jako specialistu 

k lepení všech dekorativních krytin v pásech a ve čtvercích. Ihned po aplikaci 

lepidla na vystěrkovaný podklad je možné přistoupit k lepení. Odpadá tak zdlou-

havé čekání na vznik lepivé fáze a následný závod s časem.

Vlastnosti
   vytváří tvrdě elastický spoj

   vhodné na všechny typy designových dílcových krytin

   s rychlým náběhem přilnavosti

   velmi vysoká koncová pevnost

   optimálně drží tvar ozubení

   krátká doba odvětrání

   s vysokou vydatností

   vhodné na podlahové vytápění

   vhodné pro šamponování dle RAL 991 A2

   vhodné pro pojezd kolečkových židlí dle DIN 12529

   neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610

 Příprava podkladu
Ideálním podkladem pro nanesení lepidla je samonivelační stěrka SCHÖNOX na 

cementové nebo anhydridové bázi. Dokonale hladký povrch snižuje následnou 

spotřebu lepidla SCHÖNOX DUROCOLL a je zárukou kvalitně a esteticky dokonale 

provedené pokládky podlahové krytiny.

 Aplikace lepidla
V místnosti si vytvořte základní linii, od které budete zahajovat pokládku. Zubo-

vou špachtlí A1 nebo A2 naneste lepidlo a ihned můžete zahájit kladení krytiny.

 Pokládka krytin
Při kladení podlahové krytiny postupujte tak, aby jste měli naneseno lepidlo 

vždy v takové šíři, kam bezpečně dosáhnete rukou, nebo kde dokážete realizovat 

pokládku do 20-ti minut. Po položení dílec dobře přitlačte, např. korkovým špalí-

kem. Plochu převálcujte. Finální úpravu krytin je možné provést po 24 hodinách 

od aplikace.

Dbejte, prosím, uvedených údajů v našich Technických listech, pokynů výrobců 

krytin a daných předpisů. V případě pochybností doporučujeme provést prak-

tickou zkoušku nebo konzultaci s technickým oddělením firmy SCHÖNOX. Další 

informace získáte na www.schonox.cz.

Schönox s.r.o.

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: info@schonox.cz
Reg. Nr.  3116-02

The SCHÖNOX management system
is certi  ed to ISO 9001 and 14001 by DQS.


