SCHÖNOX® DUROCOLL

Disperzní lepidlo na krytiny
SCHÖNOX® DUROCOLL
Tvrdě elastické s vláknem

vysoká počáteční lepivost
extrémní pevnost spojů
s výraznou redukcí vtisků
Pro lepení podlahových
krytin v bytech i středně
namáhaných komerčních
prostorách.

| AKCE BALENÍ ZDARMA
Zakoupíte-li v období 16.5. - 31.7.2016
1 balení SCHÖNOX® DUROCOLL 14 kg,
obdržíte zdarma jedno balení
SCHÖNOX® DUROCOLL 3 kg!
BRENO.cz

SCHÖNOX DUROCOLL
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 zdlouhavé čekání na vznik lepivé fáze a následný závod s časem. Vlákna obsažená
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v lepidle nejen zabraňují rozměrovým změnám krytiny, ale i účinně brání vytvo-

podí l em

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
obsahuje vlákna

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. Zubovou 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 špalíkem. 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.
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