
Technické údaje
Základ: 1-složkový polyuretan bez ob-
sahu rozpouštědel
Barva: žlutá
Hustota: 1,1 kg/l
Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
Pracovní teplota a teplota podkladu:
ne nižší než + 15 °C
Pochozí:
vrstva cca po 40 - 50 min.
Doba schnutí / další zpracování
-nejméně 40 - 50 min. (nelepivý na
dotyk)

-nejméně 2 hod. pro následnou po-
kládku parket nebo broušení

-nejméně 12 hod. pro následné poklá-
dání parket nebo broušení

Všechny hodnoty jsou přibližně a platí
pro 20°C a 65% relativní vlhkosti vzdu-
chu. Při vlhkosti nižší než 40 % a tep-
loty pod 15°Cmůže dojít ke prodloužení
doby zrání primeru.

Vlastnosti výrobku
EMICODE EC 1PLUS R: velmi nízké emise,
regulované
bez obsahu rozpouštědel podle TRGS
610
jednosložkový
rychleschnoucí
slabý zápach
voděodolný
pigmentovatelný, aplikace dobře vidi-
telná
nízká spotřeba / vysoká kryvost
nízká viskozita
dobrá penetrovatelnost
odolný proti saponifikaci
lze použít téměř na všechny podklady
vhodný pro použití na systémy podla-
hového vytápění
snadno aplikovatelný
vylepšuje pevnost uchycení
váže zbytkový prach
pro vnitřní i vnější použití

Aplikace
SCHÖNOX HP RAPID je vhodný:
Pomocí dvouvrstvé aplikace
na podklady odolné proti vlhkosti se
zvýšenou zbytkovou vlhkostí
-až do 5 CM % na nevytápěné cemen-
tové potěry

-až do 3 CM % na cementové potěry s
podlahovým vytápěním

-až do 10 hmotnostních % na beton
(nutný test sušením)

-až do 6 hmotnostních %na vytápěné
betonové povrchy (nutný test suše-
ním)

Pomocí jednovrstvé aplikace
jako penetrace pro zlepšení adheze
hladkých a neporušených podkladů
pro zlepšení adheze k různým starým
podkladům
jako ochranná hydroizolace proti vlh-
kosti z pomocných výrobků u podkladů
citlivých na vlhkost (např. xylolitové po-
těry, lepidla na bázi sulfitových výluhů)

zpevní horní vrstvy potěrů

Podklady
SCHÖNOX HP RAPID je vhodný na:
beton
cementové a rychle tvrdnoucí cemen-
tové potěry
potěry na bázi síranu vápenatého
potěry z litého asfaltu
staré podklady, jako keramické dlaž-
dice, přírodní kámen a terrazzo
staré podklady se zbytky starých vo-
děodolných lepidel
zbytky vodou ředitelných lepidel a vy-
rovnávacích stěrek (např. na bázi pou-
žitého sulfitového výluhu)
suché potěry
dřevěné podklady
magnezitové potěry

Požadavky na podklad
Podklady pod podlahy musí být hladké,
neporušené, čisté, suché a zbavené
všech nečistot, které mohou bránit ad-
hezi.
Z podkladu odstraňte zbytky prachu,
špíny, oleje, tuku a volných částic, které
snižují adhezi.
Nesoudržné vrstvy nebo všechny "dro-
livé" části podkladu je nutné me-
chanicky odstranit a podklad podle
potřeby opravit pomocí vyrovnávací
stěrky SCHÖNOX.
Staré, volné a slabé vyrovnávací vrstvy
je nutné mechanicky odstranit.
Vrstvy vodou rozpustných lepidel, např.
lepidel ze sulfitových výluhů, je nutné
mechanicky odstranit. Ostatní zbytky
lepidel je nutné napenetrovat pomocí
SCHÖNOX HP RAPID.
Stará voděodolná lepidla je nutné co
nejdůkladněji odstranit.
Staré podlahy, jako keramické dlaždice,
musí být důkladně očištěny a opísko-
vány.
Místnosti v budovách bez suterénu je
nutné izolovat proti vzlínající vlhkosti v
souladu s normou.

| www.schonox.cz |

SCHÖNOX HP RAPID Technický list7.88

1K-PU primer bez obsahu rozpouštědel
Vhodný na podklady s vysokou zbytkovou vlhkostí. Také na podlahy s podlahovým vytápěním. Zpevní vrchní vrstvu potěrů a
upraví savost podkladů. Pro vnitřní i venkovní použití. Rychlé a bezpečné řešení pro kritické podklady Rychlé a bezpečné řešení
pro kritické podklady.
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Platí požadavky příslušných platných
norem, směrnic a technických listů.

Spotřeba materiálu
Při aplikaci v jedné vrstvě:
přibl. 100 - 150 g/m2

Při aplikaci ve dvou vrstvách:
přibl. 200 - 250 g/m2

Spotřeba výrobku souvisí s drsností
podkladu.
Budete-li prosypávat primer, tak je
nutná třwetí vrstva SCHÖNOX HP RA-
PID. Viz speciální informace.

Doporučený způsob práce
Obecně
SCHÖNOX HP RAPID nenahrazuje
ochranu konstrukcí proti vlhkosti
podle normy.
SCHÖNOX HP RAPID se musí před pou-
žitím promíchat nebo protřepat.
Aplikujte SCHÖNOX HP RAPID rovno-
měrně a neředěný. Zamezte vzniku
louží.
Aplikujte druhou vrstvu (vlhkostní bari-
éru)do "kříže".
Zvýšená spotřeba výrobku v jedné
vrstvě může vést k tvorbě bublinek a
zpomalení zrání.
Pro další zpracování později než 72 hod.
použijte k přebroušení SCHÖNOX HP
RAPID např. černý pad.
Doproučený aplikátor:
Naválečkujte válečkem s délkou 18
mm
-nebo srovnatelným válečkem
Snažte se aplikovat rovnoměrnou, ten-
kou vrstvu.

Doba schnutí před aplikací primeru
SCHÖNOX SHP a následné aplikace:
- cementové potěry nejméně po 40 -
50 min. (podklad nelepivý na dotyk)
po aplikaci posledního nátěru

-potěry na bázi síranu vápenatého
nejméně po 12 hod. po aplikaci po-
sledního nátěru

Přímé lepení parket
Doba schnutí nejméně 12 hod po apli-
kaci poslední vrstvy.

Za 72 hod je možné lepit parkety na
suchý podklad pomocí lepidel SCHÖ-
NOX elastic nebo parketových lepidel
na bázi polyuretanu.

Balení
11 kg plastový kanystr

Skladování
SCHÖNOX HP RAPID skladujte na chlad-
ném a suchém místě, kde nemrzne.
Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném
obalu).

Likvidace
Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte
v souladu s předpisy.
Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte
místní legislativou.

EMICODE
EC 1PLUS R: velmi nízký obsah emisí, re-
gulovaný

GISCODE
RU1 - polyuretanová lepidla a pene-
trace bez obsahu rozpouštědel

EDP - vlastní prohlášení
SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen
společnosti Deutsche Bauchemie a In-
dustrieverband Klebstoffe že výrobek
splňuje kritéria pro reakční pryskyřice
na bázi polyuretanu, neplněné / bezroz-
pouštědlové, obsahující polyol.

Environmentální prohlášení o produktu
dle ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prohlášení
Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie e.V.

Editor
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník programu
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prohlášení
EPD-DBC-20130014-IBE1-DE

Datum vydání
15.05.2013
Platné do
14.05.2018

Klasifikace nebezpečnosti
Nebezpečnost pro zdraví (GHS 08)
Vykřičník (GHS 07)
S věty nebezpečí

Přísady
-difenylmetandiizokyanát, izomery a
and homology

Rizikové věty
Pouze pro odborné použití
Tento výrobek obsahuje izokyanáty.
Řiďte se pokyny výrobce. Bližší in-
formace naleznete na bezpečnostním
listě.
V každém případě je nutné používání
osobních ochranných pomůcek. Po-
drobnosti naleznete na bezpečnostním
listu, kapitola 8.
Používejte vhodné rukavice, např. nit-
rilové. Doporučení KCL, Německo: CA-
MATRIL 730 tloušťka materiálu 0,11
mm, max. doba používání: 8 hodiny.
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H 315 Dráždí kůži.
H 334 Při vdechování může vyvolat pří-
znaky alergie nebo astmatu nebo dý-
chací potíže.
H 317Může vyvolat alergickou kožní re-
akci.
H 322 Zdraví škodlivý při vdechování.
H 351 Podezření na vyvolání rakoviny
H 335 Může způsobit podráždění dý-
chacích cest.
H 373Může způsobit poškození orgánů
při prodloužené nebo opakované expo-
zici.
EUH 204 Obsahuje isokyanáty. Může
vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní věty
P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speci-
ální instrukce.
P 260 Nevdechujte
prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
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Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a

použití našich výrobků, jsou založeny na našich zna-

lostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlou-

holetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při stan-

dardních podmínkách a řádném skladování a použí-

vání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpraco-

vání a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, růz-

nému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být po-

stup na základě uvedených informací, ani jiných psa-

ných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokoji-

vého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy

Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí proká-

zat, že předal písemně včas a úplné informace, které

jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu po-

souzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet vý-

robky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace.

Především musí být zohledněna majetková práva

třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podlé-

hají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujis-

těte se prosím vždy, že postupujete podle nejnověj-

šího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu

s dalšími informacemi k dispozici na našem technic-

kém oddělení nebo na www.sika.cz

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

http://www.schonox.cz

Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém

kvality a environmentálního managementu podle

ČSN ISO 9001 a 14001.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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P 280 Používejte ochranné ru-
kavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného vě-
trání používejte vybavení pro ochranu
dýchacích cest.
P304+340+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Pře-
neste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnad-
ňující dýchání. Necítíte-li se dobře,
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P308+313 PŘI expozici nebo pode-
zření na ni: Vyhledejte lékařskou po-
moc/ošetření.

Pokyny
Nástroj ihned po použití očistěte po-
mocí SCHÖNOX FIX CLEAN.
Mějte také na paměti bezpečnost
práce.
Ztvrdlý materiál lze odstranit jen me-
chanicky.
NepoužívejteSCHÖNOX HP RAPID na
elastické krytiny jako jsou PVC cove-
rings like PVC, vinyl, pryž nebo lino-
leum.
Platí požadavky příslušných platných
norem, směrnic a technických listů.


