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Schönox

Platnost od 1.3. do 30.4.2017

Velkoobchodní super AKČNÍ ceny !!!
Sádrová stěrka

Schönox AM

na objednávku

Technické údaje:
25 kg papírový pytel

Balení:
Skladování:

na chladném a suchém místě na 1 rok
cca 1,5 kg prášku na 1 m2 a mm tloušťky vrstvy

Spotřeba:
Teplota podkladu a interiéru:
Tloušťka vrstvy:

při odběru
10 balení
ZDARMA
penetrace KH
(5l)

teplota podlahy nesmí být nižší než 5 °C
1 až 20 mm bez plniv, 10 až 30 mm s plnivem
25 kg stěrky S. AM + cca 6,0 l vody

Mísicí poměr:
Zpracovatelnost:

17,30 Kč/kg

cca 30 minut

Doby vytvrdnutí:
pochozí po

- cca 2 hodinách

_ 0,5 CM -%
připraven k pokládce - do 3 mm asi po 24 hodinách, zbytková vlhkost <
_ změřena pomocí přístruje CM
- pro větší tloušťku vrstvy musí být zbytková vlhkost

..
.

Velmi nízký obsah emisí

Vhodný do prostor zatížených

Vynikající rozliv

pojezdem kolečkových židlí

Velmi hladký povrch, vysoká pevnost Vhodný pro vytápěné podlahy

Pro vnitřní použití
Samonivelační
Modifikovaný syntetickými pryskyřicemi

Univerzální lepidlo

Výhody

Odolný vůči vzniku trhlin

Krátká čekací doba po penetraci

Málo porézní podklad

Čerpatelná

Malé pnutí/namáhání

Schönox Floorlastic Extra

Technické údaje:
20 kg plastový kbelík

Balení:
Skladování:

na chladném a suchém místě, kde nemrzne na 1 rok

Spotřeba:
Teplota podkladu a interiéru:

ozubená stěrka TKB A1 - A2: 300 - 350 g/m2
teplota podlahy nesmí být nižší než 15 °C

Hustota:

1,45 kg/l

Zpracovatelnost:

cca 60 minut

Doby vytvrdnutí:
doba schnutí

.

- cca 24 hodin

konečná pevnost

- cca po 72 hodinách

Pro vnitřní použití

Výhody
Bez obsahu rozpouštědel

Vhodný do prostor zatížených

Vhodný pro polomokrou adhezi

pojezdem kolečkových židlí

Nízká spotřeba / vysoká kryvost

Vhodný pro vytápěné podlahy

Vysoká vláknitost

Snadno aplikovatelný

Krátká čekací doba

Rychlí nástup lepící síly

AKCE
4 + 1 balení
zdarma

47,60 Kč/kg

na objednávku

