
Vlastnosti
cca o 90% nižší prašnost při přípravě  

lepidlo splňuje požadavky  

C2 FE S1 podle DIN EN 12004

mrazuvzdorné dle DIN EN 12004 

vodovzdorné dle DIN EN 12004 

splňuje požadavky směrnice  

pro flexibilní lepidla svazu 

Deutsche Bauchemie

flexibilní 

hydraulicky rychletuhnoucí 

vysoká počáteční pevnost 

vysoká stabilita  

velmi dobrá zpracovatelnost 

vhodné pro podlahové vytápění 

obohacené syntetickými pryskyřicemi 

přetvárné 

vhodné k vyrovnání podkladu 

nízký obsah chrómu podle REACH 

Oblasti použití
Lepidlo SCHÖNOX PFK RAPID je vhodné 

pro tenkovrstvé lepení podle DIN 18157:

keramická dlažba 

jemně slinutá dlažba  

slinutá dlažba 

hrubá keramická dlažba 

desek z přírodního a umělého kamene  

necitlivých na vlhkost a zbarvení

keramická dlažba  

v plaveckých bazénech

keramický materiál na  

balkonech a terasách

konstrukční a izolační desky 

Podklady
Lepidlo SCHÖNOX PFK RAPID je 

vhodné pro níže uvedené podklady:

beton (min. stáří 3 měsíce) 

pórobeton 

cementové a vápenocementové omítky  

(CS II, CS III nebo CS IV podle DIN 

EN 998-1, pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)

sádrové omítky (podle DIN EN 13279-1, 

pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)

sádrokarton a sádrovláknité desky 

Téměř bezprašné, rychletvrdnoucí, flexibilní podlahové lepidlo pro profesionální použití

Lepidlo SCHÖNOX PFK RAPID je díky použití nejmodernějších surovin a inovační výrobní technologii téměř bezprašné – při tenko-

vrstvé pokládce dlažby a keramických desek, jemně slinuté dlažby a přírodního kamene se prašnost tohoto lepidla při smíchávání 

s vodou podařilo snížit téměř o 90 %. Lepidlo je rovněž vhodné na podlahové vytápění a na stávající dlažbu v interiérech. Ideální 

pro jemně slinutou keramiku, do vnitřního i vnějšího prostředí.
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Technické údaje
Doba zpracování: 

cca 45 minut při +20 °C

Vytvoření povlaku (EN 1346): 1

cca 15 min

Pochůznost: cca po 3 h 

Možnost zaspárování: 

po cca 3 h v interiéru, nejdříve po 

48 hod. ve venkovním prostředí

Teplota (vzduchu) pro  

zpracování: ≥ +5 °C

Teplotní odolnost: −20 °C až +80 °C 

Spotřeba materiálu 

(ve formě prášku):

ozubení 6 mm: cca 2,0 kg/m2

ozubení 8 mm: cca 2,5 kg/m2

ozubení 10 mm: cca 3,0 kg/m2

1 doba do vytvoření povlaku 

závisí na konkrétní teplotě 

a dalších podmínkách na stavbě. 

Doporučujeme vyzkoušet rozprostřené 

lepidlo prstem na smáčivost.

Uvedené doby zasycháni

a dalšího zpracování ovlivňují

okolní podmínky, jako je teplota,

vlhkost vzduchu, sluneční zářeni,

povětrnostní podmínky atd.
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zdivo 

konstrukční desky  

cementové a rychle tuhnoucí potěry 

anhydritové potěry  

asfaltové potěry (celoplošně  

popískované) IC 10 a IC 15 dle 

EN 18354 a DIN 18560

magnezitové potěry 

suché potěry 

izolační materiály SCHÖNOX 

původní keramická dlažba  

Požadavky na podklad
Vyschlý podklad musí vykazovat  

dostatečnou pevnost, 

únosnost a stabilitu.

Podklad musí být zbaven prachu,  

nečistot, olejových a mastných 

skvrn, a uvolněných částic. 

Dělící a slinuté vrstvy musí být  

očištěny vhodnou metodou, 

např. broušením, frézováním, 

Podklad musí splňovat požadavky  

normy DIN 18202, udávající 

tolerance ve stavebnictví.

Dále musí být splněny  

požadavky dle DIN 18157.

Pokládku na cementové potěry lze  

provádět nejdříve po 28 dnech, 

potěr musí vykazovat pevnost F4 

a zbytkovou vlhkost ≤ 4,0 CM % 

(potěry pro podlahové vytápění 

≤ 2,0 %), potěry na bázi síranu 

vápenatého ≤ 0,5 CM % (potěry pro 

podlahové vytápění ≤ 0,3 CM %).

Při aplikaci na výše uvedené podklady 

ve vlhkém nebo mokrém prostředí 

je nutné provést dodatečnou izolaci 

ve spojeni s keramickou dlažbou. 

K tomu je vhodná nátěrová izolace 

SCHÖNOX HA, SCHÖNOX 1K DS,

SCHÖNOX 2K DS nebo SCHÖNOX AB 

(viz Technické listy 8.14, 

8.23, 8.30 nebo 8.09).

Při kombinaci s pokládkou do 

tenkého lože dbejte pokynů 

uvedených v technických listech.

Technický list 1.32
zkoušeno d
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Původní keramická dlažba a dlažba  

z přírodních materiálů musí být pevná, 

důkladně očištěná a příp. zbroušená.

Potěry na bázi sulfátu vápenatého se  

připravují podle katalogového listu 

BEB „Pokyny ke zhodnocení a přípravě 

povrchu anhydritových potěrů“.

Při pokládce na potěry určené pro  

podlahové vytápění platí Katalogové 

listy „Keramická dlažba a keramické 

desky, z betonu a přírodních materiálů 

na vyhřívaných a cementových 

podlahových konstrukcích“ a dále 

DIN EN 1264, část 4. U vyhřívaných 

podlahových konstrukcí doporučujeme 

dodržovat pokyny „Koordinace 

řemesel u vytápěných podlahových 

konstrukcí“ vydané svazem BVF.

Penetrace podkladu
Savé podklady, např.: 

hrubé a hladké vápenocementové  −

omítky, cementové omítky

pórobeton −

cementové potěry, rychleschnoucí  −

cementové potěry

penetrace SCHÖNOX KH (1:5) 

nebo SCHÖNOX KH FIX

beton −

vodostavební beton −

penetrace SCHÖNOX KH (1:3) 

nebo SCHÖNOX KH FIX

Nesavé, hladké a hutné  

podklady, např.:

potěry z litého asfaltu −

nedostatečně popískované  −

potěry z litého asfaltu

keramická dlažba, pevně položená,  −

důkladně očištěná a příp.zbroušená

penetrace SCHÖNOX SHP

Podklady na bázi sulfátu  

vápenatého, např.:

sádrové omítky −

sádrovláknité desky −

anhydritové potěry  −

suché potěry na bázi sádry −

penetrace SCHÖNOX KH v poměru 

1:1 (doba schnutí min. 24 hod.), 

nebo SCHÖNOX KH FIX (doba 

schnutí min. 1 hod.).

Magnezitové potěry: 

Penetrace s SCHÖNOX EG s následným 

popískováním. Alternativně k pískování 

lze penetrovat SCHÖNOX EG 

a následně SCHÖNOX SHP.

Keramické materiály (dlaždice, desky  

a přírodní kámen) lze lepit na dutý 

podlahový systém bez další roznášecí 

vrstvy vytvořené z mokrého potěru 

až po schválení této duté podlahy 

včetně její svrchní krytiny odpovědným 

projektantem. V takovém případě se 

keramické materiály lepí minimálně 

do tenkého lože kategorie C2 S1 

(buttering-floating) nebo se použije 

lepidlo TT na podlahy kategorie C2 S1 

s konzistencí tekutého lože. U formátů 

> 40/40 cm nebo > 60/30 cm je nutné 

i při použití lepidla TT nanést na zadní 

stranu dlaždice kontaktní vrstvu.

Obkládání venkovních tepelně izolačních  

stěn je vyloučeno! (Celý systém podléhá 

schválení ze strany stavebního dozoru!)

Při pokládce dlažby z přírodního  

kamene, která je citlivá na 

zbarvení, doporučujeme v závislosti 

na svrchní vrstvě a podkladu 

použití SCHÖNOX Q9 W.

Spárování
Pro spárování keramických obkladů 

a dlažeb se savou stykovou hranou 

doporučujeme pří šířce spáry:

1 až 6 mm: SCHÖNOX WD FLEX 

1 až 12 mm: SCHÖNOX UF PREMIUM 

Pro spárování keramických obkladů 

a dlažeb se slabě savou nebo 

nenasákavou stykovou hranou 

doporučujeme při šířce spáry:

1 až 12 mm: SCHÖNOX UF PREMIUM 

2 až 20 mm: SCHÖNOX SB FLEX 

3 až 15 mm: SCHÖNOX SU 

4 až 15 mm: SCHÖNOX XR  

2 až 40 mm: SCHÖNOX XR 

Pro spárování přírodního kamene 

doporučujeme při šířce spáry:

1 až 12 mm: SCHÖNOX UF PREMIUM 

3 až 15 mm: SCHÖNOX SU 

Pro spárování chemicky 

odolnou spárovací hmotou 

doporučujeme při šířce spáry:

1 až 10 mm: SCHÖNOX CF 

1 až 10 mm: SCHÖNOX CON BODEN 

2 až 40 mm: SCHÖNOX XR s SCHÖNOX CJ 

Pro vyplnění dilatačních 

a konstrukčních spár doporučujeme:

SCHÖNOX ES (silikonový tmel),  

SCHÖNOX SMP nebo CASCO S 20.

V každém případě doporučujeme dbát 

pokynů uvedených v produktových 

listech k jednotlivým výrobkům!

Poměr míšení
25,0 kg SCHÖNOX PFK RAPID 

+ cca 7,0 l vody

4,0 kg SCHÖNOX PFK RAPID 

+ cca 1,12 l vody

Doporučení pro zpracování
SCHÖNOX PFK RAPID se míchá  

do homogenní hmoty v čisté 

nádobě se studenou a čistou 

vodou. Doporučujeme míchací 

rychlost 600 min-1.

Připravujte vždy jen takové  

množství, které budete moci 

zpracovat během cca 45 min.

SCHÖNOX PFK RAPID nanášejte  

pomocí vhodného ozubeného hladítka 

a poté uhlaďte. Pro dokonalé přilnutí 

pokládejte obklady mírně posuvným 

pohybem. Zbytky lepidla odstraňte. 

S materiálem SCHÖNOX PFK RAPID lze  

vyrovnávat nerovnosti až 10 mm.

Pro celoplošné stěrkování  

doporučujeme použít stěrkové 

hmoty SCHÖNOX.

Tuhnoucí materiál nelze znovu  

rozmíchávat nebo „oživovat“ 

přidáním suché směsi či vody!

Po použití opláchněte pracovní  

nářadí ihned čistou vodou.

SCHÖNOX PFK RAPID je vhodné  

pro pokládku metodou „floating“, 

nebo metodou „buttering“ 

a nebo i kombinací obou těchto 

postupů podle DIN 18 157. 

U velkoformátové jemně slinuté  

dlažby > 30/30 cm doporučujeme 

zejména u vytápěných podlah použití 

podlahového lepidla SCHÖNOX TT pro 

dosažení lepící vrstvy bez vzduchových 

bublin. Nebudete-li používat tekuté 

lože, doporučujeme u jemně 

slinuté dlažby > 30/30 cm používat 

metodu „floating and buttering“. 

U velkoformátové, jemně slinuté dlažby  

doporučujeme nanést na zadní stranu 

dlaždice kontaktní vrstvu lepidla.

Při lepení silně nasákavých  

čínských žul (např. padang) může 

dojít k nevratnému zbarvení 

dlažby. Doporučujeme proto 

lepení nejdříve vyzkoušet!

Ve venkovním prostředí pokládejte  

jen přírodní kámen odolný vůči 

klimatickým podmínkám!
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Balení
25,0 kg v papírovém pytli 

4,0 kg v pytli (4 ks v balení) 

Skladování
SCHÖNOX PFK RAPID skladujte  

v suchu a chladu.

Trvanlivost – 6 měsíců  

(neotevřené balení).

Otevřená balení se musí ihned uzavřít  

a co nejrychleji spotřebovat.

Likvidace odpadu
Obal lze recyklovat –  

zcela vyprázdněné obaly 

odevzdejte do sběrny.

Při likvidaci zbytků produktu,  

oplachové vody a obalů se 

zbytky materiálu dodržujte 

místně platné předpisy!

Suché a ztvrdlé zbytky materiálu lze  

odstraňovat jako komunální odpad.

GISCODE
ZP1 – výrobek na bázi cementu  

s nízkým obsahem chromu

Poznámka
Všechny uvedené údaje jsou  

jen přibližné hodnoty závislé na 

konkrétních klimatických podmínkách.

SCHÖNOX PFK RAPID obsahuje  

cement. Ve vlhku reaguje alkalicky, 

proto chraňte oči, pokožku a dýchací 

orgány! Prach nevdechujte. Při 

kontaktu s pokožkou důkladně 

oplachujte vodou. Po vniknutí do 

očí vyhledejte ihned lékaře!

Dodržujte pokyny uvedené  

v Technických listech. V případně 

nejasností se obraťte na výrobce!

Během zpracovávání chraňte  

SCHÖNOX PFK RAPID před vysokými 

teplotami, průvanem a přímým 

slunečním zářením – tyto podmínky 

mohou negativně ovlivnit dobu 

potřebnou pro vytvoření povlaku.

Při používání lepidla ve venkovním  

prostředí je vždy nutné zohlednit 

místní klimatické podmínky. 

Zpracovávaný materiál vždy 

chraňte před deštěm!

Je třeba dbát příslušných směrnic, předpisů, 

doporučení a bezpečnostních listů. Platí 

známá pravidla stavebního umění a techniky. 

Přebíráme plnou záruku za bezvadnou 

kvalitu našich výrobků. Naše doporučení 

pro zpracování se zakládají na zkouškách 

a praktických zkušenostech. Můžeme však 

uvést pouze všeobecné pokyny, jelikož 

nemáme žádný vliv na stavební podmínky 

a na provádění. Vydáním tohoto Technického 

listu ztrácí předchozí svoji platnost.
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Systém managementu SCHÖNOX byl 

certifi kován dle ISO 9001 a 14001 

německým certifi kačním orgánem DQS.

Reg. Nr.  3116-02

SCHÖNOX s.r.o. 

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz
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