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STACHEMA
řešení lité podlahy
nivelační hmotou
GOREPOX NIVEL
Garáže
Dílny
Sklady
Chodby

Litý podlahový systém
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1. podklad
2. penetrace
3. finální vrstva
zubové nanášecí
hladítko

provzdušňovací
váleček

váleček pro nanášení
uzavírací vrstvy

Litý podlahový systém GOREPOX NIVEL
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• Splňuje normu ČSN 74 4507 na protiskluznost za sucha i za mokra.
• Zamezuje vnikání nebezpečných látek do podkladu a tím zabraňuje
znečištění životního prostředí.
• Je mechanicky odolný.
• Je vhodný pro střední zátěž, to odpovídá plochám na chodbách,
v garážích, dílnách a příručních skladech.
• Ošetřená plocha zvládne pohyb osob, pojezd osobním autem, paletovým vozíkem i elektrickým zakladačem.

Před aplikací nivelačních hmot GOREPOX NIVEL musí být povrch podkladu čistý, suchý, soudržný, pevný, bez prachu a bez mastných skvrn.
Materiály řady Gorepox nanášíme na suché i vlhké podklady.
Vždy se řiďte návodem na aplikaci uvedeným na etiketách výrobků.
Nejaktuálnější informace můžete nalézt v příslušném technickém listu na webových stránkách www.stachema.cz. Dbejte příslušných
bezpečnostních předpisů a doporučení. Podlaha je pochozí za 24 hodin
při 20 °C, plně zatížitelná je po 7 dnech od aplikace poslední vrstvy.

GOREPOX PENETRACE

Lití podlahy

nivelační hmotou GOREPOX

Třísložková vodou ředitelná
epoxidová penetrace
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Povrch musí být únosný, rovinný, čistý a pevný. Bruskou s diamantovým kotoučem odstraníme
Provedeme prohlídku povrchu podlahy. Případné degradovanou vrstvu.
staticky ustálené trhliny nad 0,3 mm opravujeme
sešitím dle řešení STACHEMA „Opravy staticky
ustálených trhlin pomocí epoxidové hmoty EPROSIN
Z 40 Zalévací“.

Popis: Třísložková vodou ředitelná epoxidová
paropropustná penetrace bez zápachu je určena
k napouštění, zpevnění a zlepšení chemické
odolnosti silikátových, minerálních a dalších savých
stavebních podkladů. Penetraci lze nanášet na vlhké
i vyzrálé podklady.
Spotřeba:

160– 200 g/m2 (podle savosti podkladu)

Balení (kg):

Set 1,73 kg; 5 kg; 10 kg

GOREPOX M
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Povrch očistíme od prachu a hrubých nečistot, Dle návodu na etiketě rozmícháme penetraci
například průmyslovým vysavačem.
GOREPOX PENETRACE. Dbáme na dobré
promísení složek.

Dvousložková
vodou ředitelná epoxidová barva
Popis: Dvousložková vodou ředitelná epoxidová nátěrová
hmota, paropropustná, matná. Vhodná pro vrchní chemicky
a mechanicky odolné nátěry minerálních a silikátových podkladů v interiéru. Barvu lze aplikovat v exteriéru za podmínek
jako v interiéru, ovšem vlivem UV záření může dojít ke změně
lesku a odstínu. Má nízkou úroveň zápachu, neobsahuje těkavé organické látky (VOC). Barvu lze nanášet vlhké i vyzrálé
podklady.
Spotřeba:

0,5 kg/ 1m2 pro celý nátěrový systém

Balení (kg):

Set 1; set 5; set 10

GOREPOX NIVEL
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Následně penetraci aplikujeme válečkem.
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Malířskou páskou, ideálně s polypropylenovou
ochrannou folií vymezíme výšku natíraného
soklu.
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Dvousložková vodou ředitelná epoxidová
samonivelační licí podlahová hmota

Popis: Dvousložková vodou ředitelná epoxidová samonivelační
podlahová hmota pro podlahy s běžnou až střední zátěží, např.
civilní výstavba, garáže, sklady, průmyslové haly, potravinářské
provozy. Gorepox Nivel lze aplikovat v tloušťkách až 5 mm. Je
paropropustný a lze nanášet i na podklady s vysokým obsahem
vlhkosti. Před použitím doporučujeme podklad penetrovat nátěrem Gorepox penetrace. Má nízkou úroveň zápachu, neobsahuje
těkavé organické látky (VOC).
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Na nátěr soklu použijeme GOREPOX M. Při
míchání postupujeme dle návodu na etiketě.
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Provedeme nátěr soklu válečkem, v rozích
a méně dostupných místech štětcem.

Spotřeba:

1,7 kg/1 m2/1 mm

Balení (kg):

Set 10

GOREPOX CLEAR M

Dvousložkový
vodou ředitelný epoxidový lak

9

Rozmícháme licí podlahovinu GOREPOX NIVEL.
Dbáme na správné promíchání složek dle návodu
na etiketě.
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GOREPOX NIVEL aplikujeme litím. K lití i malých
ploch potřebujeme minimálně tři osoby. Průběžně během pokládky musíme zajišťovat rozmíchávání, lití i odvzdušňování nivelační hmoty.

Popis: Dvousložkový paropropustný vodou ředitelný epoxidový
lak, bez zápachu, matný, určený pro vrchní chemicky a mechanicky
odolné nátěry. Ideální pro zhotovení transparentních nátěrů,
minerálních a silikátových podkladů v interiéru. Pro ochranné
nátěry přírodního a umělého kamene a kamenných ploch (převážně v interiéru), které zpevní, ochrání je proti vlivům prostředí,
proti vodě.
Spotřeba:

0,08-0,07 kg/m2 v jedné vrstvě

Balení (kg):

1; 4; 8 kg

AKRYLÁTOVÉ CHIPSY
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Dekorativní prosyp
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Nivelaci roztahujeme nivelační hrazdou s vymezenou
tloušťkou vrstvy 3 mm. Vymezení výšky na hrazdě
můžeme provést např. drátem o průměru 3 mm.

Po nalití odvzdušňujeme nalitou vrstvu odvzdušňovacím válečkem (ježkem). Pro pohyb na nalité podlaze
používáme speciální boty s hroty.

Popis: Pro dekoraci vrchní vrstvy lité podlahy je možné použít akrylátové chipsy v kombinaci různých barev.
S použitými chipsy získává podlaha moderní vzhled.
V případě jejich použití je nutné vrchní vrstvu opatřit
ochranným lakem GOREPOX CLEAR M.

BOTY S HROTY
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Dekorační vzhled provádíme posypem například
akrylátovými chipsy.

Nejdříve 24 hodin po zatvrdnutí vrchní vrstvy přelakujeme výrobkem GOREPOX CLEAR M (jen v případě
použití dekorativních chipsů).

Doplňkové podložky k pracovní obuvi
Popis: Řemínky připevnitelné podložky pod pracovní
obuv s hroty pro snadný pohyb v lité, dosud tekuté
podlahové nivelační hmotě. Ostré hroty na obuvi
doporučujeme pro práci s hmotami GOREPOX NIVEL
nejdříve zbrousit, čímž zabráníme poškozování vrchní
vrstvy podkladního betonu a dosáhneme lepšího finálního vzhledu nivelační hmoty po zatvrdnutí.
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ODVZDUŠŇOVACÍ VÁLEČEK
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GOREPOX CLEAR M aplikujeme válečkem.

Finální podlaha

Popis: Odvzdušňovací váleček (JEŽEK) slouží k odstraňování vzduchu z čerstvě položené nivelace.
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