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STACHEMA
systémy pro renovační
ošetření starých
dřevěných podlah
Domy
Byty
Kanceláře

SYSTÉMY OŠETŘENÍ STARÝCH PODLAH

PRACOVNÍ POSTUP
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PŘÍPRAVA
PODKLADU
3
2
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1. Podklad – stará dřevěná podlaha
2. Penetrace PENECO® KONTAKT
3. Samonivelační hmota NIVELFLEX® FHS

RENOVACE PODLAHY
Ve starých domech je výměna starých parket
velice nákladná. My vám nabízíme jednoduché
a prověřené systémové řešení pro jejich opravu bez nutnosti demontáže.

Systémy pro:
– podlahy, které se renovují bez demontáže
– opravy dřevěných parketových podlah
– nové dřevěné a laminátové podlahy

Příprava podkladu:
• Podklad musí být suchý a zabezpečený proti vlhkosti.
• Nesmí být napaden dřevokaznými houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem.
• Dřevěná podlahovina musí být dostatečně ukotvena k podkladu.
• Podlaha musí být torzně stabilní (nesmí docházet k průhybům).
• Pokud je dřevo opatřeno povrchovou úpravou, je nutné provést
zkoušku přídržnosti dle příslušné normy.
• Nesoudržné vrstvy musí být obroušeny a povrch zbaven všech nečistot např. bruskou Greyline HTC 550 s vysavačem.
• Podklad nesmí být znečištěn mastnotou.
• Kovové spojovací prvky nesmí být nad úrovní dřevěného podkladu.
• Veškeré vetknuté prvky a obvod podlahy na styku s horizontální
konstrukcí musí být dilatačně odděleny.

Postup pokládky:
• Spáry a případné praskliny v podkladu připraveném dle výše uvedeného návodu vyspravte výrobky: PREFATOP Plano pro spáry
do 3 mm, nebo PREFATOP Tempo pro spáry větší než 3 mm.
• U všech obvodových, svislých a vetknutých konstrukcí vytvořte
dilatační spáru.
• Na kompaktní opravený a očištěný podklad aplikujte souvislou
vrstvu penetrace PENECO® KONTAKT dle návodu v Technickém listu (TL), která po vyschnutí vytvoří adhezní můstek.
• Po vyschnutí penetrace můžete začít s aplikací samonivelační hmoty
NIVELFLEX® FHS dle TL výrobku, minimální tloušťka vrstvy 5 mm.

Následné povrchové úpravy vyzrálé
samonivelační hmoty:
V případě pokládky lepené dlažby na cementové lepidlo je možné
začít po cca 24 hodinách. V případě pokládky jiných podlahových
krytin upravuje požadavky na vlhkost podkladu výrobce
dané podlahové krytiny!

PREFATOP® Tempo
Rychletuhnoucí cement-polymerová, jemná
maltová směs, určená pro lokální opravy betonu
Popis: Jednosložková rychletuhnoucí cement-polymerová jemná
maltová směs určená pro lokální opravy všech typů betonových
dílců a betonových konstrukcí. Vhodná pro rychlé opravy povrchových vad betonu (poškozené hrany, rohy, menší nerovnosti).
Aplikační tloušťka je až 30 mm v jedné vrstvě.
Spotřeba: 1,8 kg/m2/mm tloušťky
R2

Balení:

pytel 25 kg,
42 ks/paleta 1050 kg

5 min

PREFATOP® Plano
Cement-polymerová jemná maltová směs
určená pro pohledové opravy betonu
Popis: Jednosložková cement-polymerová jemná maltová směs určená pro lokální i celoplošné stěrkování všech typů betonových dílců
a betonových konstrukcí. Vhodná pro konečné pohledové úpravy.
Aplikační tloušťka je do 3 mm v jedné vrstvě. Stěrka se vyrábí ve
třech odstínech - světle, středně a tmavě šedá. Jejich vzájemným
smísením lze docílit odstínu povrchu shodného s podkladem.
Spotřeba: 1,7–1,8 kg/m2/mm tloušťky
Balení:

R2

pytel 21 kg,
42 ks/paleta 882 kg

PENECO® KONTAKT
Akrylátový adhezní můstek s penetračním účinkem
Adhezní můstek PENECO® KONTAKT je jednosložkový nátěr na vodní
bázi, který je možno použít v interiérech i exteriérech na vyzrálé omítky,
beton, skleněné tapety, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy na
dřevotřísku, na OSB desky, umakart, obklady a dlažby apod. Jedná se
o zpevňující a podkladový nátěr určený jako první nátěr všech savých
i nesavých stavebních materiálů, které jsou následně upravovány stěrkami, akrylátovými barvami, akrylátovými omítkovinami atd. Lze jej
použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu. Může
přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen.
UPOZORNĚNÍ: Používejte ošetřený předmět bezpečně. Před
použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Spotřeba:

0,15–0,2 kg/m2 – podle savosti podkladu

Balení:

1; 5; 10 kg

KOBEREC / LINO

NIVELFLEX® FHS
Samonivelační cementová rychletvrdnoucí stěrka s vlákny

1. Detail přípravy podkladu ze str. 2
2. Penetrace PENECO® NANO
3. Samonivelační hmota NIVELFLEX® FHS
4. Koberec / Lino PVC

Popis: Samonivelační cementová rychletvrdnoucí stěrka NIVELFLEX® FHS je
vyztužená skleněnými vlákny. Je vysoce flexibilní, rychletuhnoucí, s vysokou
přídržností k podkladu. Určená pro nejvíce zatěžované občanské a dílenské
prostory. Je vhodná pro vyrovnávání pružných podkladů (dřevo, OSB desky).
Pochozí je již po 6 hodinách. Odolná proti pojezdu kolečkových židlí. Vhodná
i pro vytápěné podlahy. Aplikační tloušťka v jednom kroku je 1–20 mm.
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* podlahu je nutné nejprve
připravit podle návodu ze str. 2

CT
C50–F10

Spotřeba:

1,7 kg/m2/1 mm tloušťky

Balení:

pytel 25 kg, 42 ks / paleta 1050 kg

PENECO® NANO
Akrylátový penetrátor s hloubkovým účinkem – koncentrát

Postup:
1. P řebroušení upraveného podkladu je nutné pro odstranění
degradované povrchové vrstvy a/nebo otevření povrchu pro
aplikaci penetrace. Broušení proveďte vhodnou podlahovou
bruskou.
2. Vzniklý prach a nečistoty vysajte průmyslovým vysavačem.
3. Penetraci PENECO® NANO nanášejte válečkem s nízkým
vlasem, ředí a aplikuje se dle TL výrobku. Penetrace sjednocuje
savost povrchu, vytěsňuje vzduch, zpevňuje povrchovou vrstvu
a fixuje mikroprach.
4. Naneste lepidlo UNIXIN A120 a nechte zcela uschnout.
Při použití lepidla UNIXIN A141 pokládejte do mokrého
(„živého“) lepidla, lino lze lepit i kontaktně.
5. Dokončete pokládku dle pokynů výrobce podlahové krytiny
a zaválcujte.

Popis: Hloubkový penetrátor PENECO® NANO je určen pro penetraci všech
savých anorganických podkladů. Lze jej užít samostatně pro zamezení průniku
vody do anorganických povrchů.
UPOZORNĚNÍ: Používejte ošetřený předmět bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.
Spotřeba:

cca 0,1–0,2 l/m2

Balení:

1; 5; 10 l

UNIXIN A120
Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Fixační trvale lepivé lepidlo pro PVC a koberce. Po nalepení lze kdykoliv krytinu bez
roztrhání a poškození sejmout. Snadná práce, malá spotřeba lepidla – nános válečkem.
Lepený spoj nepodléhá stárnutí. Doba zasychání: 20-40 min.
UPOZORNĚNÍ: Používejte ošetřený předmět bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.
Spotřeba:

150–200 g/m2

Balení:

5; 18 kg

UNIXIN A141
Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Kontaktní lepidlo pro jednostranné nebo oboustranné nanášení. Lepení všech
krytin z PVC (pásy, dílce), CV krytin a koberců na savé i nesavé podklady vč. starých
plastových krytin. Vhodné pro aplikaci na podlahové topení. Otevřená doba: do 30 min.
Doba zavadnutí: 5–20 minut. UPOZORNĚNÍ: Používejte ošetřený předmět bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Spotřeba:

koberce (stěrka B1–B2): 250–400 g/m2
ostatní podlahoviny (stěrka A1–A2): 120–250 g/m2

Balení:

5; 18 kg

LINO PVC / KOBEREC
S použitím rozpouštědlových lepidel

NIVELFLEX® FHS
Samonivelační cementová rychletvrdnoucí stěrka s vlákny

1. Detail přípravy podkladu ze str. 2
2. Lepidlo UNIXIN C50
3. Lino PVC / Koberec

Popis: Samonivelační cementová rychletvrdnoucí stěrka NIVELFLEX® FHS
je vyztužená skleněnými vlákny. Je vysoce flexibilní, rychletuhnoucí, s vysokou
přídržností k podkladu. Určená pro nejvíce zatěžované občanské a dílenské
prostory. Je vhodná pro vyrovnávání pružných podkladů (dřevo, OSB desky).
Pochozí je již po 6 hodinách. Odolná proti pojezdu kolečkových židlí. Vhodná
i pro vytápěné podlahy. Aplikační tloušťka v jednom kroku je 1–20 mm.
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* podlahu je nutné nejprve
připravit podle návodu ze str. 2

Postup:
1. P řebroušení povrchu je nutné pro odstranění degradované povrchové vrstvy a/nebo „otevření“ povrchu pro aplikaci penetrace.
Broušení proveďte vhodnou podlahovou bruskou.
2. Vzniklý prach a nečistoty vysajte průmyslovým vysavačem.
3. Naneste lepidlo UNIXIN C50 na podklad a krytinu (nebo jen na
podklad a krytinu „otiskněte“).
4. Nechte 5–10 minut odvětrat těkavé látky.
5. Dokončete pokládku dle pokynů výrobce krytiny a zaválcujte.

6h

CT
C50–F10

Spotřeba:

1,7 kg/m2/1 mm tl.

Balení:

pytel 25 kg, 42 ks/paleta 1050 kg

UNIXIN C50
Rozpouštědlové lepidlo pro pokládku měkkých krytin
Popis: Kontaktní chloroprenové lepidlo s malým obsahem toluenu (jen pro profesionální uživatele), rychlé zasychání a extrémně dlouhá otevřená doba, vynikající pevnost. Vhodné pro PVC, pryž, koberce, korek, lišty, sokly. Otevřená doba: 4–6 h, doba
zavadnutí: 5–10 min.
Spotřeba:

200–400 ml/m2

Balení:

1; 5; 10; 15; 25 l

SYSTÉMY PRO POKLÁDKU KOBERCŮ A LINA

Koberec / Lino

S použitím vodou ředitelných lepidel
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PRACOVNÍ POSTUP

1. Detail přípravy podkladu ze str. 2
2. Penetrace PENECO® NANO
3. Nivelační hmota UNIXIN V210, UNIXINL 200, UNIXIN P231
4. Nová dřevěná podlaha + Lignofix® D3
5. Povrchová úprava podlahy 3x Lignofix® DVOUSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ LAK
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Postup A
NIVELFLEX® FHS
Samonivelační cementová rychletvrdnoucí stěrka s vlákny
Popis: Samonivelační cementová rychletvrdnoucí stěrka NIVELFLEX® FHS je
vyztužená skleněnými vlákny. Je vysoce flexibilní, rychletuhnoucí, s vysokou
přídržností k podkladu. Určená pro nejvíce zatěžované občanské a dílenské
prostory. Je vhodná pro vyrovnávání pružných podkladů (dřevo, OSB desky).
Pochozí je již po 6 hodinách. Odolná proti pojezdu kolečkových židlí. Vhodná
i pro vytápěné podlahy. Aplikační tloušťka v jednom kroku je 1–20 mm.
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* podlahu je nutné nejprve
připravit podle návodu
ze str. 2

Postup A:
1. P řebroušení povrchu je nutné pro odstranění degradované
povrchové vrstvy a/nebo otevření povrchu pro aplikaci penetrace. Broušení proveďte vhodnou podlahovou bruskou.
2. Vzniklý prach a nečistoty vysajte průmyslovým vysavačem.
3. Penetraci PENECO® NANO nanášejte válečkem s nízkým
vlasem, ředí a aplikuje se dle TL výrobku. Penetrace sjednocuje savost povrchu, vytěsňuje vzduch, zpevňuje povrchovou
vrstvu a fixuje mikroprach.
4. Lepidlo UNIXIN V210 nanášejte pomocí zubového pravítka
dle postupu v TL výrobku.
5. Pokládku proveďte do ještě mokrého lepidla UNIXIN V210. K propojení jednotlivých dřevěných prvků použijte disperzní lepidlo
Lignofix® D3. Takto vytvořená podlaha je pochozí po 24 hodinách.
6. Po 48 hodinách přebruste parketovou bruskou, použijete brusivo
s označením hrubosti minimálně 120. Vzniklý prach odstraňte.
7. Jako první penetrační vrstvu vždy aplikujte Lignofix® POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK* (vždy lesk, ředění dle TL).
8. Po 24 hodinách přebruste brusným papírem s označením hrubosti 280–320 a následně odstraňte vzniklý prach.
9. Pro mezivrstvu použijte Lignofix® POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK* (lesk nebo mat, ředění dle TL).
10.P o 24 hodinách přebruste brusným papírem s označením hrubosti 320 a následně odstraňte prach po broušení.
11. Pro vrchní vrstvu použijte Lignofix® POLYURETANOVÝ
DVOUSLOŽKOVÝ LAK* (lesk nebo mat, ředění dle TL).

Spotřeba:

1,7 kg/m2/1mm tloušťky

Balení:

pytel 25 kg 42 ks / paleta 1050 kg

CT
C50–F10

PENECO® NANO
Akrylátový penetrátor s hloubkovým účinkem – koncentrát
Popis: Hloubkový penetrátor PENECO® NANO je určen pro penetraci všech
savých anorganických podkladů. Lze jej užít samostatně pro zamezení průniku
vody do anorganických povrchů.
UPOZORNĚNÍ: Používejte ošetřený předmět bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku.
Spotřeba:

cca 0,1–0,2 l/m2

Balení:

1; 5; 10 l

SYSTÉMY OŠETŘENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH

DŘEVĚNÁ PODLAHA

UNIXIN V210
Disperzní lepidlo pro pokládku parket
Popis: Lepidlo pro lepení dubových parket na savé podklady. Vhodné pro lepení
na podlahové topení. Nízké náklady, trvalá houževnatost spoje (nepraská, parkety
nevržou). Otevřená doba: max 5 min.
UPOZORNĚNÍ: Používejte ošetřený předmět bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.
Spotřeba:

1–1,2 kg/m2

Balení:

6; 22 kg

Lignofix® D3
Disperzní polyvinylacetátové vodovzdorné lepidlo
Popis: Vodovzdorné lepidlo na vodné bázi kategorie D3 dle EN 204 pro lepení dřeva,
spojů lamel plovoucích podlah, kartonáže, vhodné pro profesionální i hobby použití.
Pracovní teplota: od +18 °C
Otevřená doba: 5–7 min
Spotřeba:

cca 130–200 g/m2

Balení:

0,25; 0,5 l

Lignofix® POLYURETANOVÝ
DVOUSLOŽKOVÝ LAK
Dvousložkový PUR rozpouštědlový vysoce odolný lak
Popis: Dvousložkový polyuretanový lak určený k transparentním nátěrům korku, dřeva,
dřevovláknitých desek, překližek v interiéru i exteriéru. Je odolný proti povětrnosti a je UV
stabilní, nežloutne, odolává bytovým chemikáliím (čisticí prostředky, červené víno apod.).
Lak má atest na protiskluznost za sucha i mokra, je vhodný pro aplikaci na dřevěné a parketové podlahy, schody a schodiště. Barevné modifikace: bezbarvý matný, bezbarvý lesklý.
Vydatnost:

12 m2/l

Balení:

0,75; 5 l

* K povrchové úpravě lze použít libovolné podlahové laky Lignofix®
– Lignofix® POLYURETANOVÝ LAK
– Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK
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PRACOVNÍ POSTUP

SYSTÉMY OŠETŘENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH

Postup B:
UNIXIN L200 pochozí po 12 hodinách,

Postup B

maximální pevnost po 48 hodinách

UNIXIN L200

1. Přebroušení povrchu je nutné pro odstranění degradované
povrchové vrstvy a/nebo otevření povrchu pro aplikaci penetrace. Broušení proveďte vhodnou podlahovou bruskou.
2. Vzniklý prach a nečistoty vysajte průmyslovým vysavačem.
3. Penetraci UNIXIN L200 nanášejte válečkem s nízkým vlasem. Ředění UNIXIN L200: 1 díl lepidla + 4 díly ředidla.
Penetrace sjednocuje savost povrchu, vytěsňuje vzduch,
zpevnňuje povrchovou vrstvu a fixuje mikroprach.
4. Lepidlo UNIXIN L200 nanášejte pomocí zubového hladítka dle postupu uvedeného v TL.
5. Pokládku proveďte do mokrého lepidla UNIXIN L200 (max.
pevnosti dosáhne spoj po 48 h). K propojení jednotlivých dřevěných prvků použijete PVAC lepidlo Lignofix® D3. Takto
vytvořená podlaha je pochozí po 12 hodinách.
6. Po 48 hodinách je podlaha připlavená k přebroušení pomocí
parketové brusky, použijte brusivo s označením hrubosti minimálně 120, vzniklý prach odstraňte.
7. Jako první penetrační vrstvu vždy aplikujte Lignofix® POLYURETANOVÝ LAK* (lesk, ředění dle TL).
8. Po 24 hodinách přebruste brusným papírem s označením
hrubosti 280–320 a následně odstraňte prach po broušení.
9. Pro mezivrstvu použijte Lignofix® POLYURETANOVÝ
LAK* (lesk nebo mat, ředění dle TL).
10.  Po 24 hodinách přebruste brusným papírem s označením
320 a odstraňte prach po broušení.
11.  Pro vrchní vrstvu použijte Lignofix® POLYURETANOVÝ
LAK* (lesk nebo mat, ředění dle TL).

Lihové lepidlo pro pokládku parket
Popis: Tradiční lihové lepidlo pro lepení dřevěných parket všech typů (lamely, vlysy s tloušťkou i pod 22 mm, mozaikové parkety) na savé podklady
(např. beton, stěrkové a samonivelační vyrovnávací hmoty, anhydrit, dřevo). Vhodné pro lepení na podlahové topení. Otevřená doba: 5–10 min.
Spotřeba:

700–1200 g/m2

Balení:

6; 10 kg

Lignofix® D3
Disperzní polyvinylacetátové vodovzdorné lepidlo
Popis: Vodovzdorné lepidlo na vodné bázi kategorie D3 dle EN 204 pro lepení dřeva, spojů lamel plovoucích podlah, kartonáže, vhodné pro profesionální
i hobby použití.
Pracovní teplota: od +18 °C
Otevřená doba: 5–7 min
Spotřeba:

cca 130–200 g/m2

Balení:

0,25; 0,5 l

Lignofix® POLYURETANOVÝ LAK
Polyuretanový jednosložkový vodouředitelný lak
Popis: Polyuretanový lak je určen pro všechny dřevěné povrchy v interiéru
například dveře, schody, nábytek a dřevěné obložení. Díky vysoké otěruvzdornosti jej lze použít k nátěrům dřevěných podlah (parket apod.). Lak má atest
na protiskluznost za sucha i mokra. Výrobek je schválen pro použití na dětské
hračky. Barevné modifikace: bezbarvý matný, bezbarvý lesklý.
UPOZORNĚNÍ: Používejte ošetřený předmět bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku.
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Vydatnost:

15-20 m2/l

Balení:

0,75; 2,5 l

* K povrchové úpravě lze použít libovolné podlahové laky Lignofix®
– Lignofix® POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK
– Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK

Postup C: 

Postup C

UNIXIN P231 pochozí po 24 hodinách, maximální pevnost po
48 hodinách (záleží na vlhkosti)

1. Přebroušení povrchu je nutné pro odstranění degradované povrchové vrstvy a/nebo otevření povrchu pro aplikaci penetrace. Broušení proveďte vhodnou podlahovou bruskou.
2. Vzniklý prach a nečistoty vysajte průmyslovým vysavačem.
3. Lepidlo UNIXIN P231 naneste pomocí zubového hladítka dle
postupu uvedeného v TL.
4. Pokládku proveďte do ještě mokrého lepidla UNIXIN P231
(max. pevnosti dosáhne spoj po 48 h). K propojení jednotlivých
dřevěných prvků použijte disperzní lepidlo Lignofix® D3. Takto vytvořená podlaha je pochozí po 24 hodinách.
5. Po 48 hodinách je podlaha připlavená k přebroušení pomocí
parketové brusky s brusným papírem s označením hrubosti minimálně 120, vzniklý prach odstraňte.
6. Jako první penetrační vrstvu vždy aplikujte Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK* (ředění dle TL).
7. Po 24 hodinách přebruste brusným papírem s označením hrubosti 280–320 a následně odstraníme prach po broušení.
8. Pro mezivrstvu použijte Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK* (ředění dle TL).
9. Po 24 hodinách přebruste brusným papírem s označením hrubosti 320 a odstraňte vzniklý prach.
10.  Pro vrchní vrstvu použijte Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK* (ředění dle TL).

UNIXIN P231
Polyuretanové lepidlo pro pokládku parket
Popis: Jednosložkové polyuretanové lepidlo bez obsahu vody a lihu pro lepení
všech druhů dřevěných parket včetně exotického dřeva na savé a nesavé podklady, lepení umělých trávníků, dřevěných schodů, parapetů a keramických obkladů. Trvalý houževnatý a vodě odolný spoj. Otevřená doba: 60 min.
Spotřeba:

(stěrka B): 800–1200 g/m2

Balení:

15 kg (3× 5 kg plastový vak)

Lignofix® EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK
Vysoce odolný dvousložkový podlahový lak
Popis: Dvousložkový epoxidový lak je určený k lesklým transparentním nátěrům korku, dřeva, dřevovláknitých desek, překližek v interiéru. Vysoce odolný zátěžový lak je
vhodný na parkety, podlahy, truhlářské výrobky, OSB desky, tělocvičny a haly. Lak má
atest na protiskluznost za sucha i mokra, je vhodný pro aplikaci na dřevěné i parketové podlahy, schody a schodiště. Nátěr je odolný vůči vlivu chemikálií, olejů, tuků,
zásad a je rezistentní vůči řadě rozpouštědel. Barevné modifikace: bezbarvý lesklý.
Vydatnost:

12 m2/l

Balení:

0,75; 5 l

* K povrchové úpravě lze použít libovolné podlahové laky Lignofix®
– Lignofix® POLYURETANOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ LAK
– Lignofix® POLYURETANOVÝLAK

DLAŽBA

Dlažba
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NIVELFLEX® FHS

Samonivelační cementová rychletvrdnoucí stěrka s vlákny
Popis: Samonivelační cementová rychletvrdnoucí stěrka NIVELFLEX® FHS
je vyztužená skleněnými vlákny. Je vysoce flexibilní, rychletuhnoucí, s vysokou
přídržností k podkladu. Určená pro nejvíce zatěžované občanské a dílenské
prostory. Je vhodná pro vyrovnávání pružných podkladů (dřevo, OSB desky).
Pochozí je již po 6 hodinách. Odolná proti pojezdu kolečkových židlí. Vhodná
i pro vytápěné podlahy. Aplikační tloušťka v jednom kroku je 1–20 mm.
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* podlahu je nutné nejprve
připravit podle návodu
ze str. 2

Spotřeba:

1,7 kg/m2/1mm tloušťky

Balení:

pytel 25 kg

CT
C50–F10

PENECO® NANO

Postup:
1. Přebroušení povrchu je nutné pro odstranění degradované
povrchové vrstvy a/nebo otevření povrchu pro aplikaci penetrace. Broušení proveďte vhodnou podlahovou bruskou.
2. Vzniklý prach a nečistoty vysajte průmyslovým vysavačem.
3. Penetraci PENECO® NANO nanášejte válečkem s nízkým vlasem, ředění a aplikace dle TL výrobku. Penetrace sjednocuje
savost povrchu, vytěsňuje vzduch, zpevňuje povrchovou vrstvu
a fixuje mikroprach.
4. Lepidlo CHEMA LEP Flexi C2TES1 nanášejte pomocí zubového hladítka dle postupu uvedeného v TL výrobku.
5. Pokládku dlažby proveďte ještě do mokrého lepidla CHEMA
LEP Flexi C2TES1. Takto vytvořená podlaha je pochozí po
24 hodinách.
6. Spáry vyplňte spárovací hmotou SANAFIL.
7. Přebytečnou hmotu odstraňte navlhčenou molitanovou houbou.
8. Rohové spoje vyplňte pružným silikonovým tmelem SANAPREN.

Akrylátový penetrátor s hloubkovým účinkem – koncentrát
Popis: Hloubkový penetrátor PENECO® NANO je určen pro penetraci všech
savých anorganických podkladů. Lze jej užít samostatně pro zamezení průniku vody do anorganických povrchů.
UPOZORNĚNÍ: Používejte ošetřený předmět bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku.
Spotřeba:

cca 0,1–0,2 l/m2

Balení:

1; 5; 10 l

CHEMA LEP Flexi C2TES1
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby
Popis: Vysoce flexibilní mrazuvzdorné cementové lepidlo CHEMA LEP Flexi
C2TES1 je určeno k lepení všech typů obkladů (včetně velkoformátových), dlažeb
a mozaik v interiérech i exteriérech, na podlahy a stěny z tradičních materiálů
s cementovou omítkou, na cementové potěry, anhydritové potěry a sádrokartonové stěny (po předchozím ošetření penetračním nátěrem). Dále na vnitřní natřené stěny (za předpokladu, že nátěr je pevně přikotven k podkladu), na staré
podlahy z mramoru nebo terazza a dostatečně vyzrálé betonové konstrukce. Je
zvláště vhodné pro lepení na pružné podklady (dřevo, OSB desky).
Spotřeba:

3,1 kg/m2

Balení:

25 kg

SANAFIL 1–6 VŠECHNY ODSTÍNY
Cementová spárovací malta pro spáry 1–6 mm
Popis: Mrazuvzdorná, zlepšená cementová spárovací malta SANAFIL 1–6 se sníženou nasákavostí a vysokou otěruvzdorností pro šířku spár 1–6 mm. Je určena
pro spárování všech typů keramických dlažeb a obkladů, v interiéru a exteriéru
(nasákavých, slinutých a porcelánových dlažeb a obkladů atd.), kamene (přírodního, mramoru, žuly, terazza apod.), skleněné a mramorové mozaiky. Vyrábí se
v odstínech bílá, jasmín, bahama, šedá, manhattan, hnědá, černá.

CG2WA

Spotřeba:

0,3–0,8 kg/m2

Balení:

4; 12 kg

Podrobnější postup je popsán ve STACHEMA – SYSTÉM ŘEŠENÍ
OBKLADŮ A DLAŽBY V INTERIÉRU na www.stachema.cz

STACHEMA CZ s.r.o.

Region Sever, středisko Slaný
U Ploché dráhy 294
274 01 Slaný
slany@stachema.cz
tel.: +420 312 500 062–5

Region Sever, středisko Praha
Praha 9 – Čakovice
196 00 Kostelecká 860
cakovice@stachema.cz
tel.: +420 734 466 058

Region Jih, středisko Planá
Chýnovská 751
391 11 Planá nad Lužnicí
plana@stachema.cz
tel.: +420 381 200 911–3

Region Sever, středisko Červené Pečky
K Nádraží 197/1
280 02 Červené Pečky
objednavkypecky@stachema.cz
tel.: +420 601 332 332

Region Morava
Pod Sídlištěm 3
636 00 Brno
brno.prodej@stachema.cz
tel.: +420 548 216 591

Region Jih, středisko Plzeň
Ostrovní 5
301 00 Plzeň
plzen@stachema.cz
tel.: +420 736 630 081
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SYSTÉMY PRO POKLÁDKU DLAŽEB

1. Detail přípravy podkladu ze str. 2
2. Penetrace PENECO® NANO
3. Lepidlo CHEMA LEP Flexi C2TES1
4. Dlažba / Spárovací hmota SANAFIL 1–6

