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=
ZDARMA
Vyzkoušejte samonivelační a vyhlazovací stěrkovou hmotu
SCHÖNOX UNIPLAN CZ. Nyní máte jedinečnou příležitost.
Zakoupíte-li v průběhu měsíců května až července 4 balení*
SCHÖNOX UNIPLAN CZ, jedno balení dostanete ZDARMA.
S produkty SCHÖNOX získáte vždy něco navíc.
*(platí pro odběr v balení 25 kg)

UNIPLAN CZ VÁS PŘESVĚDČÍ!
BRENO.cz

| SCHÖNOX® UNIPLAN CZ
Cementová samonivelační stěrka s velmi nízkým obsahem emisí
pro tenké vrstvy do 10 mm

SCHÖNOX UNIPL AN CZ je vhodný pro nivelaci a vyhlazování podkladu:
pod textilní, elastické a dřevěné krytiny ve vnitřním prostředí.

Vlastnosti
pro vnitřní použití
brousitelný
samonivelační
voděodolný proti disperzním lepidlům
roztíratelný do tenké vrstvy
velmi hladká aplikace
vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
modifikovaný syntetickými pryskyřicemi
tloušťka vrstvy 2 až 10 mm
čerpatelný
malé pnutí/namáhání
vhodný pro zátěž kolečkovými židlemi
s tlouštkou vrstvy vetší než 2,5 mm
podle EN 12 529
nízký obsah chromu podle REACH

Podklady
SCHÖNOX UNIPL AN CZ je vhodný pro vyrovnávání a vyhlazování:
Beton, cementové a rychle tvrdnoucí cementové potěry, potěry na bázi síranu
vápenatého / při použití vhodné penetrace /

Technické údaje
Doba zpracovatelnosti: asi 30 minut při 20 °C
Pochozí: cca po 3 hodinách
Připraven k pokládce:
- do 5 mm asi po 24 hodinách pro všechny druhy krytin
- do 10 mm asi po 72 hodinách pro všechny druhy krytin
Pracovní teplota: teplota podlahy ne nižší než 5 °C
Spotřeba materiálu: přibl. 1,5 kg/m2/mm

Dbejte, prosím, uvedených údajů v našich Technických listech, pokynů výrobců
krytin a daných předpisů. V případě pochybností doporučujeme provést praktickou zkoušku nebo konzultaci s technickým oddělením firmy.
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