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CHEMOS OT 101 CHEMOS EP 25na vyplnenie dier a hrubších nerovností na spevnenie drolivých savých podkladov

na tenké praskliny, vyhladzovanie do nuly na uzatváranie prasklín podkladov a opravy poterovCHEMOS OT 303 CHEMOS EZH 20

opravný tmel 2-K hĺbková epoxidová impregnačná hmota

rychloschnúca a rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávacia hmota 2-K blesková epoxidová živica

Vyrovnávanie podláh 
Opravy podkladov

Vyrovnávanie podláh
Opravy podkladov

Rychloschnúca a  rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávacia 
hmota na podlahy a steny.
Použitie: 
Špeciálna vyrovnávacia hmota určená pre opravy schodníc a ich hrán, 
na tmelenie špár v podlahách, vypĺňanie a vyrovnanie dier a hlbších 
nerovností na  podlahe, na  vytváranie spádov, na  dostierkovanie 
a prerovnanie plôch. Vytvára veľmi pevný,  rovný a dobre savý podklad 
vhodný pod všetky druhy samonivelačných vyrovnávacích hmôt a pre 
obkladačské práce v interiéroch. Pre hrúbku vrstvy do 100 mm v jednej 
pracovnej operácii. Tiež vhodná na spevnenie zdegradovaných drobi-
vých betónových a cementových podkladov v bytových a objektových 
priestoroch s bežnou zaťažiteľnosťou.
Vhodná na: 
• betonové podklady a cementové potery
• murivo a omietky
Spracovanie: 
Rôznym dávkovaním vody je možné nastaviť hustotu od  stabilného 
opravného tmelu až po tekutú zálievkovú hmotu. 
1/  Ako stabilný opravný tmel: 25 kg prášku zmiešať s cca 6 - 10 l vody  

na  vypĺňanie otvorov a  dier, opravu schodov, podest, betónových 
podlách a cementových poterov. 

2/  V  prípade použitia ako zálievky pri oprave zdegradovaných drobi-
vých cementových poterov treba 25 kg prášku zmiešať s  18-20 L 
vody tak, aby vznikla veľmi tekutá hmota bez hrudiek.

Technické údaje:
Farba šedá

Balenie 25 kg papierové vrece

Doba spracovatelnosti cca 15 - 20 minút*

Spotreba 1,5 kg/1 m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti po 30 minutách*

Suchá pre pokládku podlahy po 3 hodinách*

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 30 MPa

Pevnosť v ohybe 
po 28 dňoch > 7 Mpa

Množstvo zámesovej vody: cca 6 - 10 l/25 kg ako opravný 
tmel

18 - 20 l/25 kg ako zálievka

Teplota pri spracovaní minimálne 5°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

*Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm

Technické údaje:
Farba šedá

Balenie 25 kg papierové vrece/5 kg vedro

Doba spracovateľnosti cca 15 - 20 min.*

Spotreba 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti cca 30 min.*

Suchá pre pokládku cca 3 hod.*

Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 30 MPa

Pevnosť v ohybu po 28 dňoch > 5 MPa

Teplota pri spracovaní minimálne +5°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Množstvo zámesovej vody cca 6 - 6,5 l/25kg

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm

Rychloschnúca a  rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávacia 
hmota na  podlahy a  steny pre hrúbky od  nuly do  hrúbky 
vrstvy poteru.

Použitie: Špeciálna, veľmi jemná, vyrovnávacia hmota určená 
pre opravy schodníc a ich hrán, na tmelenie špár v podlahách, vy-
pĺňanie a vyrovnanie dier a hlbších nerovností na podlahe, na vy-
tváranie spádov, na  dostierkovanie a  prerovnanie plôch hlavne 
priamo pred pokládkou podlahových krytín. Vytvára veľmi pevný 
a dobre savý podklad vhodný pod všetky druhy samonivelačných 
vyrovnávacích hmôt a pre obkladačské práce v interiéroch. Opra-
vy “od vytiahnutia do nuly“ až do hrúbky podkladu (s primieša-
ním kremičitého piesku CHEMOS) v jednej pracovnej operácii.
Vhodná na: • betonové podklady a cementové potery
 • murivo a omietky
Prednosti: Vysoko zušľachtená suchá malta so špeciálnym 
urýchlovacím cementom a  prísadami zlepšujúcimi spracovatel-
ské vlastnosti.
• pre steny a podlahy • nízke pnutie
• vynikajúca spracovateľnosť • rýchlo pochôdzne
• vysoké pevnosti • rýchly nárast pevností 

Použitie: Hlboko do podkladu prenikajúca dvojzložková napúšťa-
cia hmota z epoxidovej živice. K spevneniu drolivých savých pod-
kladov, hlavne nesúdržných cementových a anhydritových poterov. 
Iba na savé podklady!
Vhodná na spevnenie:
• labilných alebo veľmi poréznych starých cementových poterov
• pieskujúcich poterov
• poterov s nedostatočnou pevnosťou
• drolivých anhydritových poterov
Prednosti: 
•  hlboko prenikajúca epoxidová živica
• vynikajúci spevňujúci účinok
•  je možné následné preliatie nivelačnou hmotou v spojitosti s pe-

netráciou CHEMOS EP 20
•  umožňuje priame lepenie drevenej podlahy s  CHEMOS parke-

tovými lepidlami
Pracovný postup:
Pripravený, zamiešaný impregnačný náter naneste rovnomerne 
v neriedenej forme na podklad:
1/  pomocou polyamidového valčeka so stredne veľkým vlasom (cca 

13mm) v priebehu doby na spracovanie, zabráňte pritom tvorbe 
kaluží. Týmto spôsobom doporučujeme spraviť 2-3 nátery až 
do nasýtenia podkladu. 

2/  vylievaním a roztiahnutím pomocou hladkej gumovej stierky až 
do nasýtenia podkladu. 

Na povrchu sa po spracovaní a vytvrdnutí nesmie vytvoriť žiadny 
film!  Ak by sa tak stalo, treba ho odbrúsiť!

Použitie: 
Viacúčelová zalievacia živica pre uzatváranie prasklín podkladov 
a  opravy poterov a  betónov v  interiéri aj exteriéri. Živica je ab-
solútne s minimálnym pachom v priebehu i po spracovaní a tým je 
použiteľná v nepretržitej prevádzke. Nepoškodzuje izolačné vrstvy 
poteru alebo okrajové dilatačné pásky.

Príprava podkladu:
Praskliny a  trhliny treba zväčšiť uhlovou brúskou s  kotúčom 
na  betón. Hĺbka rezu – jedna tretina až polovica hrúbky poteru. 
Kolmo k trhline narežte v pravidelnej vzdialenosti 15 – 20 cm záre-
zy pre vloženie kovovej spony. Zárezy dôkladne povysávať. Potom 
vložiť kovové spony CHEMOS.

Pracovný postup:
Zalievaciu živicu vylejte ihneď po  premiešaní do  trhliny, povrch 
urovnajte hladkou špachtlou a  zapieskujte suchým CHEMOS kre-
mičitým pieskom. Po vytvrdnutí zapieskovaného materiálu (cca 1 
hod.) prebytočný piesok povysávajte. Po odstránení prebytočného 
piesku je možné povrch ďalej upravovať podľa potreby ďalšími spo-
jenými vrstvami.

Technické údaje:

Farba
komponent A - bezfarebná
komponent B - hnedá
po zmiešaní - nažltlá

Spotreba
cca 300 – 1000 g/m2 
v závislosti od stupňa
zdegradovania podkladu.

Spracovateľnosť cca 25 minút*

Doba schnutia min. 24 hodín*

Celkové vytvrdnutie po 72 hodinách*

Teplota pri spracovaní minimálne +10°C

Doba spotreby minimálne 12 mesiacov

Teplota pri skladovaní +10°C až + 25°C

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

*platí pri 20°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu

Technické údaje:

Farba
komponent A - bezfarebná
komponent B - hnedá
po zmiešaní - nažltlá

Spotreba
cca 150 g / bm v úzkej praskline
závisí od šírky a hĺbky praskliny/
otvoru

Dodávané balenie

komponent A  
- plastová fľaša 444g
komponent B  
- plastová fľaša 345g

Spracovateľnosť cca 8-10 min*

Doba schnutia cca 1 hodina*

Celkové vytvrdnutie po 24 hodinách*

Teplota pri spracovaní minimálne +10°C

Doba spotreby minimálne 12 mesiacov

Teplota pri skladovaní +10°C až + 25°C

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

*platí pri 20°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu
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CHEMOS PE 204 CHEMOS PER 390 na savé a nesavé podklady  na savé a nesavé podklady

na savé podklady

 na hladké a nesavé podklady

CHEMOS PE 406

Adhézny mostík

akrylátová penetrácia - KONCENTRÁT rýchla univerzálna penetrácia

disperzný prednáter

špeciálna akrylátová penetrácia

Vyrovnávanie podláh 
Penetrácie

Vyrovnávanie podláh
Penetrácie

Použitie:
Koncentrovaný, vodou riediteľný roztok na báze akrylátovej disper-
zie. Na  požadovanú koncentráciu sa riedi priamo na  pracovisku. 
Zvlášť vhodná k  predbežnej úprave podkladov pre aplikáciu sa-
monivelizačných vyrovnávacích podlahových hmôt CHEMOS, ako 
aj pred lepením disperznými lepidlami Profilep. Je veľmi výdatný, 
ľahko spracovateľný , vhodný i na podklady s podlahovým kúrením.
Vhodná na tieto podklady:
•  cementové potery, betónové podlahy a pod.
•  nesavé podklady - dlažba, umelý a prírodný kameň,  terazzo 

a pod.
• sadrovláknité dosky, anhydritové a sádrové potery
• drevo, drevovláknité dosky a OSB dosky  

RIEDENIE (pri penetrovaní pod samonivelačné hmoty CHEMOS)

Druh podkladu Pomer riedenia
CHEMOS PE 204 : voda

Betón, cementové potery 1:1 jeden náter alebo 1:3 dva nátery

Dlažba, terazzo a pod. neriedená až 1:1

Drevo a drevovláknité dosky neriedená až 1:1

Anhydrit  1. náter 1:2, 2. náter 1:1

Veľmi savé podklady  1. náter 1:3, 2. náter 1:1

RIEDENIE (pri penetrovaní pred lepením disperznými lepidlami CHEMOS)

Druh podkladu Pomer riedenia
CHEMOS PE 204 : voda

Prašné podklady a anhydrit 1:4 až 1:6

Technické údaje:
Farba biela / transparentná

Balenie 1 l, 5 l, 10 l

Merná hmotnosť 1,025 kg / l

Spotreba

neriedená = 100-150g/m2 
nesavého podkladu
riedenie 1:1 = 150-200g 
(75-100g PE 204)/m2 savého 
podkladu

Otvorená doba cca 2 - 24 hodín* (pozri návod)

Teplota pri spracovaní minimálne +15°C na podlahe

Teplota pri skladovaní +10°C až +25°C

Doba spotreby 12 mesiacov

* platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach

Technické údaje:
Merná hmotnosť 1,025 kg / l

Teplota pri spracovaní minimálne +15°C na podlahe

Spotreba 150-200g/m2 savého podkladu

Doba schnutia* 2-24 hodín na savých 
podkladoch

Otvorená doba cca 2 - 24 hodín* (pozri návod)

Teplota pri skladovaní +10°C až +25°C

Doba spotreby 12 mesiacov

* platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach

Disperzný prednáter na báze styrén-akrylátového kopoly-
méru so zvlášť jemnými časticami. Vhodné iba na  savé 
podklady!

Použitie:
K  predbežnej úprave nasiakavých podkladov pred aplikáciou sa-
monivelačných vyrovnávacích podlahových hmôt CHEMOS. Zabez-
pečuje dokonalú penetráciu stien v póroch podkladov. Viaže povr-
chový jemný prach, redukuje savosť podkladu a  zabraňuje príliš 
rýchlemu úniku zámesovej vody z vyrovnávacích hmôt do podkla-
dov. Je veľmi výdatný, ľahko spracovateľný, vhodný i na podklady 
s podlahovým kúrením.
Nie je vhodná na  nesavé podklady ako sú keramická 
dlažba, kameň, terazzo, OSB a iné dosky, liaty asfalt, pote-
ry so zvyškami lepidiel príp. smoly a pod. Na tieto podklady 
použite inú vhodnú penetráciu CHEMOS.
Vhodná na tieto podklady:
• Cementové a betónové potery

Použitie:
Rýchla univerzálna disperzná penetrácia so zvýšenou priľnavosťou 
k  podkladom. Zabezpečuje dokonalú penetráciu stien v  póroch 
podkladov. Viaže povrchový jemný prach, redukuje savosť pod-
kladu a zabraňuje príliš rýchlemu úniku zámesovej vody z vyrov-
návacích hmôt do  podkladov. Umožňuje aplikáciu nivelačných 
hmôt CHEMOS na savé podklady už po 30 minútach, na nesavých 
podkladoch už po 90 minútach.
Vhodná na tieto podklady:
• Cementové a betónové potery
• Kalcium sulfátové (anhydritové) potery   
• OSB dosky, drevotrieskové a sádrovláknité  dosky
• CHEMOS nivelačné hmoty
• Keramická dlažba, prírodný a umelý kameň, terazzo a pod.
•  Podklady ošetrené penetráciami z reakčných živíc (CHEMOS 

EP19, EP20, PU15) namiesto zásypu krem. pieskom

Zvlášť vhodná k predbežnej úprave podkladov pred priamym 
lepením disperznými a parketovými lepidlami CHEMOS.

RIEDENIE (pri penetrovaní pod samonivelačné hmoty CHEMOS)

Druh podkladu Pomer riedenia
CHEMOS PER 390 : voda

Savé cementové  a betónové podklady 1:1 až 1:2 pre jeden náter  
alebo 1:3 pre dva nátery

Nesavé podklady – dlažba, terazzo, drevovláknité a 
OSB dosky, podklady ošetrené reakčnými živicami
(EP19,EP20,PU15)

neriedená

Anhydrit prelievaný sadrovou nivelačnou hmotou 1:1

Anhydrit prelievaný cementovou nivelačnou hmotou 1:1

RIEDENIE (pri penetrovaní pred lepením disperznými a parketovými lepidlami CHEMOS)

Druh podkladu Pomer riedenia
CHEMOS PER 390 : voda

Prašné podklady a anhydritové potery 1:4 až 1:6

Technické údaje:
Merná hmotnosť 1,025 kg/l

Teplota pri spracovaní: min. 15°C na podlahe,  
18°C teplota vzduchu

Spotreba:
neriedená = 100-150g/m2 
riedenie 1:1 = 150-200g/ m2 
(75-100g PER390)

Doba schnutia:*

30-60 minút na savých 
podkladoch  
90-120 minút na nesavých 
podkladoch  
min. 1 hodinu na anhydritových 
poteroch prelievaných sádrovou 
nivelačnou hmotou  
min. 6 hodín na anhydritových 
poteroch prelievaných 
cementovou nivelačnou hmotou  
min. 6 hodín na sádrovláknitých 
a drevotrieskových doskách, OSB 
doskách a pod.

Teplota skladovania: +10°C až +25°C

Doba spotreby: min. 12 mesiacov od dátumu 
výroby

* platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach

Technické údaje:
Farba tekutá / suchá: krémovo biela / transparentná

Dodávaná forma: pastovitá konzistencia

Merná hmotnosť : 1,30 kg / l

Spotreba : 150 g / m2

Doba schnutia : 120 minút*

Teplota skladovania :  +10°C  až  25°C

Teplota pri spracovaní doporučené min. 15°C, 
optimálne 18 - 22°C 

Doba spotreby: 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach

Použitie:
Jednozložkový, bezrozpúšťadlový kontaktný prechodový mostík 
na báze špeciálnych disperzií, doplnený kremičitým pieskom. Pri-
pravený k okamžitému použitiu. Po zaschnutí vytvára hrubý drsný 
povrch s veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu. 
Vhodné na:
•  Hladké a nesavé podklady ako sú keramická dlažba, prírodný 

kameň, terazzo, OSB dosky a pod.
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CHEMOS EP 20 CHEMOS PT 12na penetrovanie, spevnenie a uzatváranie vlhkosti  na drevené podklady

na penetrovanie, spevnenie a uzatváranie vlhkosti  CHEMOS PU 15 Doplnky

2-K epoxidová penetrácia + utesňovací náter pružná tmeliacia hmota

1-K polyuretánová penetrácia + parozábrana Piesok

Vyrovnávanie podláh
Penetrácie

Vyrovnávanie podláh
Penetrácie | Doplnky

D
op

ln
ky

Bezrozpúšťadlový dvojzložkový penetračný náter z  epoxi-
dovej živice bez obsahu vody na  penetrovanie, spevnenie 
a uzatváranie vlhkosti v cementových poteroch a betónoch.
Použitie:
•  penetrácia k spevneniu savých a nesavých podkladov, popraska-

ných a drobivých betónov
•  penetrovanie keramických podláh a podláh z prírodného kame-

ňa, opracovaného kameňa, terazza apod. 
•  penetrovanie podkladov s  pevne prichytenými zvyškami bi-

tumenného alebo vodou rozpustného lepidla 
•  uzatváranie vlhkosti u  nových cementových poteroch a  betó-

noch (nie na  anhydritových podkladoch), avšak po  dosiahnutí 
potrebných pevností (vyzretí) vlhkého podkladu, alebo zle izo-
lovaných starých podkladov.

•  penetrácia pod nivelačné hmoty CHEMOS – je potrebné zapies-
kovanie ostrým krem. pieskom (1-2mm)  alebo dodatočný náter 
s CHEMOS PER 390 

•  penetračný náter pred lepením pomocou lepidiel na  parkety 
CHEMOS 

•  zhotovenie reakčnej živicovej malty zmiešanej s  pieskom 
CHEMOS 0,3-0,8mm na vyplnenie dier 

Vhodné  podkladové materiály:
•  betónové a cementové podklady
•  liate potery so síranom vápenatým (anhydrit) - nie pre uzatvá-

ranie vlhkosti!!!

Bezrozpúšťadlový jednozložkový penetračný náter z  po-
lyuretánovej živice bez obsahu vody na  penetrovanie, 
spevnenie a uzatváranie zvyškovej vlhkosti v cementových 
poteroch a betónoch až do 6 CM.
Použitie:
•  penetrácia k spevneniu savých a nesavých podkladov, popraska-

ných a drobivých betónov
•  penetrovanie keramických podláh a  podláh z  prírodného ka-

meňa, opracovaného kameňa, terazza apod. 
•  penetrovanie podkladov s  pevne prichytenými zvyškami bitu-

menného alebo vodou rozpustného lepidla 
•  uzatváranie zvýšenej zvyškovej vlhkosti v  cementových pote-

roch a  betónoch (nie na  anhydritových podkladoch) do  max. 
6 CM, avšak po dosiahnutí potrebných pevností (vyzretí) vlhké-
ho podkladu. Nenahrádza izoláciu proti zemnej vlhkosti.

•  penetrácia pod nivelačné hmoty CHEMOS – je potrebné zapies-
kovanie krem. pieskom alebo náter CHEMOS PER390

•  penetračný náter pred lepením pomocou lepidiel na  parkety 
CHEMOS 

Vhodné  podkladové materiály:
•  betónové a cementové podklady
•  liate potery so síranom vápenatým (anhydrit) - nie pre uzatvá-

ranie vlhkosti!!!
•  drevené podkladové materiály (parkety, palubovka)
•  dlažba, terazzo, kameň

•  dlažba, terazzo, kameň
•  cementová a betónová podlaha so zvýšenou 

vlhkosťou
•  pieskový liaty asfalt

Technické údaje:
Farba A/B bezfarebná/svetložltá

Spotreba 

Valčekom: 
300 - 400 g/m2  základný náter 
200 - 250 g/m2  druhá vrstva 
v prípade parozábrany 
Zub. stierkou: 
A2, A3 = 300-350g/m2 základný 
náter 
B2, S2 = 500-600g/m2 parozábrana 
v jednej vrstve

Doba spracovania cca 45 minút*

Doba schnutia 24 hodín*

Vnútorné klimatické 
podmienky pri práci 
s výrobkom

minimálne 15°C, maximálne 65 % 
relatívna vlhkosť

Trvanlivosť minimálne 12 mesiacov

Skladovanie +10°C až +25°C

Podiel komponentu  
A : B v zmesi 1,73:1

 * Platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach

•  drevotrieskové dosky V100 (E1), dosky OSB
•  sádro-vláknité dosky bez povrchovej vrstvy
•  cementová podlaha a betónová podlaha so 

zvýšenou zvyškovou vlhkosťou
•  pieskový liaty asfalt

Technické údaje:
Spotreba 100-150 g/m2  v jednej vrstve

Doba schnutia 1 hodina každá vrstva*

Vnútorné klimatické 
podmienky pri práci 
s výrobkom

minimálne 15°C, maximálne 
65 % relatívna vlhkosť vzduchu

Trvanlivosť minimálne 12 mesiacov

Skladovanie +10°C  až +25°C

 * Platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach

Technické údaje:
CHEMOS PT 12 CHEMOS PE 204

Farba: svetlo šedá biela

Miešací pomer: 1 hmotnostný 
diel

2 hmotnostné 
diely

Spotreba:
220g PT12 + 440g PE204 /m2 

v závislosti na počte,  
hrúbke a hĺbke špár

Spracovateľnosť: 20 – 30 min.*

Doba schnutia: 60 min.*

Aplikácia nivelačnej hmoty: po cca 10-12 hodinách

Skladovanie: +10°C  až +25°C

  *platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach  

Použitie:
Dvojzložková cemento-disperzná tmeliaca hmota s vysokou koneč-
nou pružnosťou. Slúži ako tmeliaca a zároveň ako penetračná vrstva 
pri predpríprave starých parkiet, drevených záklopových podláh, 
drevotrieskových a  OSB drevených podláh. Okrem tmelenia a  pe-
netrovania dreveného podkladu vytvára na  dreve adhézny mostík 
pre zlepšenie adhézie následných vrstiev. Vysoká elasticita a adhézia 
hmoty CHEMOS PT 12 zabezpečuje pevné vytmelenie starej drevenej 
podlahoviny a  vytvorenie monolitickej nenasiakavej podlahy pre 
dokonalý efekt pri vylievaní  samonivelačných hmôt CHEMOS. Aj 
napriek svojmu zloženiu ju nemožno považovať  ako uzáveru proti 
vlhkosti a nemožno ju použiť na vyplnenie dilatácií pôvodnej dreve-
nej podlahy.
 Prednosti:
•  Rýchlo pochôdzna (už po 1 hodine)
•  Bez obsahu rozpúšťadiel 
•  Extrémne vysoká elasticita   
•  Nahradzujúca 2 zdĺhavé kroky pri príprave drevených podkladov 

(tmelenie a penetrovanie)
•  Obsahuje veľký počet mikroskopických vlákien pre vytvorenie roz-

ptýleného armovania

CHEMOS piesok 1 - 2 mm (hrubá frakcia)
-  ostrý kremičitý piesok na posyp epoxidových a polyreuta-

nových penetrácií
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CHEMOS Premium A5 1 - 20 mm (lokálne až do 40 mm)

hrúbka vrstvy 1-20 mmCHEMOS Flexi A6

sadrová samonivelačná podlahová hmota samonivelačná podlahová hmota

sadrová samonivelačná hmota na drevené podklady samonivelačná vyrovnávacia hmota

Vyrovnávanie podláh
Samonivelačné hmoty

Vyrovnávanie podláh
Samonivelačné hmoty

CHEMOS Standard 30hrúbka vrstvy 1-20 mm

hrúbka vrstvy 1-20 mm CHEMOS Standard 30 + PP

Sadrová samonivelačná podlahová hmota pre hrúbku vrst-
vy 1 - 20 mm v jednej pracovnej operácii.
Použitie:
Samovoľne sa roztekajúca hmota pre vyrovnávanie podkladov, na-
jmä anhydritových, v suchých interiéroch. Vhodná pre štandardné 
aplikácie v bytových a objektových priestoroch s bežnou zaťaži-
teľnosťou. Pre vytvorenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a 
savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúcej podlahy, 
lepených parkiet (pri použití elastických lepidiel CHEMOS), kober-
cov, PVC a iných podlahovín.
Vhodná na:
•  Anhydritové potery
•  Betónové podklady a cementové potery  
•  Staré dlažby a iné podklady   
Prednosti:
•  pre hrúbky do 20 mm (lokálne až do 40 mm)
•  vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie
•  nízke pnutie
•  stabilná aj v hrubých vrstvách
•  výborné pevnosti
•  rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh
•  vytvára vysoko hladké povrchy

Technické údaje:
Farba slonová kosť

Balenie 25 kg papierové vrece

Doba spracovateľnosti cca 40 min.*

Spotreba 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti cca 3-4 hod.*

Suchá pre pokládku 24 hod./3mm, každý ďalší 
1 mm = 24 hod.*

Pevnosť v tlaku > 30 MPa

Pevnosť v ohybe > 7 MPa

Teplota pri spracovaní minimálne +5°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm

Technické údaje:
Farba slonová kosť

Balenie 25 kg papierové vrece

Doba spracovateľnosti cca 40 min.*

Spotreba 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti cca 3-4 hod.*

Suchá pre pokládku 24 hod./3mm, každý ďalší 
1 mm = 24 hod.*

Pevnosť v tlaku > 30 MPa

Pevnosť v ohybe > 7 MPa

Teplota pri spracovaní minimálne +5°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm

Sadrová samonivelizačná podlahová hmota vystužená PP vlák-
nom pre hrúbku vrstvy 1 - 20 mm v jednej pracovnej operácii. 
Použitie: 
Samonivelizačná vyrovnávacia podlahová hmota so zvýšenou pruž-
nosťou, pevnosťou a vysokou stabilitou. Špeciálne vhodná na dre-
vené podklady. Vhodná aj na starých a nových podkladoch, všade 
tam, kde sa vyžaduje vytvorenie rovných, pevných a savých plôch 
pre pokládku viacvrstvých parkiet (pri použití silanových lepidiel 
CHEMOS), kobercov, dlažby, PVC a iných podlahovín. Vyznačuje sa 
vysokým obsahom vlákien pre vytvorenie rozptýleného armovania.
Vhodná na:
•  OSB dosky, staré parkety, palubovkové a drevotrieskové podlahy 
•  anhydritové potery 
•  cementové potery a betónové podklady
•  podklady so zabudovaným podlahovým kúrením
•  staré dlažby a iné podklady   
Prednosti:
•  pre hrúbky do 20 mm
•  vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie 
•  nízke pnutie
•  vysoká pružnosť a stabilita
•  rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh
•  vytvára vysoko hladké povrchy
•  vhodná pod kolieskové stoličky od 1 mm.

Technické údaje:
Farba šedá

Balenie 25 kg papierové vrece

Doba spracovateľnosti cca 40 min.*

Spotreba 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti cca 3 hod.*

Suchá pre pokládku 48 hod./3mm*

Pevnosť v tlaku > 30 MPa

Pevnosť v ohybe > 6 MPa

Teplota pri spracovaní minimálne +5°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm

Samonivelačná podlahová hmota pre hrúbku vrstvy 1 - 
20 mm v jednej pracovnej operácii 
Použitie: 
Samovoľne sa roztekajúca podlahová hmota pre vyrovnávanie 
podkladov v suchých interiéroch - v bytových a objektových prie-
storoch s bežnou zaťažiteľnosťou. Pre vytváranie rovných, pevných, 
tvrdých, hladkých a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, 
plávajúcej podlahy, lepených parkiet, kobercov, PVC a  iných pod-
lahovín.
Vhodná na:
•  Betónové podklady a cementové potery 
•  Anhydritové potery
•  Staré dlažby a iné podklady   
Prednosti:
•  Vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie
•  Rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh 
•  Vytvára vysoko hladké povrchy

Cementová samonivelačná podlahová hmota vystužená PP 
vláknom pre hrúbku vrstvy 1 - 20 mm v jednej pracovnej 
operácii. 
Použitie: 
Samovoľne sa roztekajúca podlahová hmota pre vyrovnávanie 
podkladov v suchých interiéroch - v bytových a objektových prie-
storoch s bežnou zaťažiteľnosťou. Pre vytváranie rovných, pevných, 
tvrdých, hladkých a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, 
plávajúcej podlahy, lepených parkiet, kobercov, PVC a  iných pod-
lahovín.
Vhodná na:
•  Betónové podklady a cementové potery 
•  Anhydritové potery
•  Staré dlažby a iné podklady   
Prednosti:
•  Vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie
•  Rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh 
•  Vytvára vysoko hladké povrchy

Technické údaje:
Farba šedá

Balenie 25 kg papierové vrece

Doba spracovateľnosti cca 40 min.*

Spotreba 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti cca 3 hod.*

Suchá pre pokládku 48 hod./3mm*

Pevnosť v tlaku > 30 MPa

Pevnosť v ohybe > 6 MPa

Teplota pri spracovaní minimálne +5°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm
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CHEMOS Special 35 hrúbka vrstvy 1-40 mm

hrúbka vrstvy 1-20 mm, vystužená PP vláknom suchá pre pokládku za 3 hodinyCHEMOS Elastic 45 CHEMOS Express 3h

samonivelačná podlahová hmota rýchla samonivelačná podlahová hmota

samonivelačná vyrovnávacia hmota rýchla samonivelačná podlahová hmota

Vyrovnávanie podláh
Samonivelačné hmoty

Vyrovnávanie podláh
Samonivelačné hmoty

CHEMOS Express 24hsuchá pre pokládku za 24 hodín

Samonivelačná podlahová hmota pre hrúbku vrstvy 1 - 
40 mm v jednej pracovnej operácii.
Použitie: 
Samovoľne sa roztekajúca hmota pre vyrovnávanie podkladov 
v suchých interiéroch. Určená pre náročnejšie aplikácie v bytových a 
objektových priestoroch s vyššou zaťažiteľnosťou (obchodné domy, 
kancelárie a pod.). Pre vytvorenie rovných, pevných, tvrdých, hlad-
kých a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúcej 
podlahy, lepených parkiet, kobercov, PVC a iných podlahovín. 
Vhodná na:
•  Betónové podklady a cementové potery 
•  Anhydritové potery
•  Staré dlažby a iné podklady   
Prednosti:
•  pre väčšie hrúbky až do 40 mm
•  vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie   
•   rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh 

Technické údaje:
Farba šedá

Balenie 25 kg papierové vrece

Doba spracovateľnosti cca 40 min.*

Spotreba 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti cca 1-2 hod.*

Suchá pre pokládku 24 hod.*

Pevnosť v tlaku > 35 MPa

Pevnosť v ohybe > 6 MPa

Teplota pri spracovaní minimálne +5°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm

Technické údaje:
Farba šedá

Balenie 25 kg papierové vrece

Doba spracovateľnosti cca 40 min.*

Spotreba 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti cca 1-2 hod.*

Suchá pre pokládku 24 hod.*

Pevnosť v tlaku > 35 MPa

Pevnosť v ohybe > 10 MPa

Teplota pri spracovaní minimálne +5°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm

Samonivelačná vyrovnávacia hmota pre hrúbku vrstvy 1 – 
20 mm na drevené podklady. Vystužená PP vláknom.
Použitie: 
Samonivelizačná vyrovnávacia podlahová hmota na vyrovnanie 
poterov pre hrúbku vrstvy do 20mmv jednej pracovnej operácii so 
zvýšenou pružnosťou, pevnosťou a priľnavosťou k podkladu. 
Špeciálne vhodná na drevené podklady. Vhodná aj na starých 
a nových podkladoch všade tam, kde sa vyžaduje veľmi vysoká 
pevnosť podlahy pre kladenie všetkých podlahovín. Vyznačuje sa 
vysokým obsahom vlákien pre vytvorenie rozptýleného armovania 
a vysokým podielom polyméru pre zvýšenie priľnavosti k podkla-
dom.
Vhodná na:
•   OSB dosky, staré parkety, palubovkové a drevotrieskové podlahy
•   všetky obvyklé potery a podklady
Vhodné pre vytvorenie rovných, pevných a savých plôch pre po-
kládku parkiet, kobercov, dlažby, PVC a iných podlahovín v byto-
vých a priemyselných priestoroch. Vhodné na podlahové kúrenie a 
pod kolieskové stoličky.   
Prednosti:
•  vysoké pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu
•  vysoký podiel vlákien a polyméru
•  rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh
•  vynikajúca spracovateľnosť

Technické údaje:
Farba okrová

Balenie 25 kg papierové vrece

Doba spracovateľnosti cca 20 min.*

Spotreba 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti cca 60 - 90 min*

Suchá pre pokládku

cca 24 hod.* pre PVC a textilné 
krytiny
cca 48 hod.* pre lepenú drevenú 
podlahu

Pevnosť v tlaku > 40 MPa

Pevnosť v ohybe > 8 MPa

Teplota pri spracovaní minimálne +5°C, ideálne +20°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 10 mm

Rýchla samonivelačná podlahová hmota novej generácie.
Použitie:
Samovyhladzovacia veľmi rýchla hmota na cementovej báze pre 
vyrovnávanie a nivelovanie podkladov v suchých interiéroch. Urče-
ná pre vysoko náročné aplikácie v objektových priestoroch s vyššou 
zaťažiteľnosťou (obchodné domy, kancelárie, ale aj sklady, dielne,  
garáže a pod.). Pre vytvorenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých 
a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúcej podlahy, 
lepených parkiet, kobercov, PVC a iných podlahovín. Už po cca 24 
hodinách možno klásť  podlahové  krytiny  a  tým  dodržať extra 
krátke termíny realizácie. Doporučená hrúbka pri použití v  skla-
doch, dielňach a garážach je minimálne 5 mm.   
Vhodná na:
•  betónové podklady a cementové potery
•  podklady so zabudovaným podlahovým kúrením
•  staré dlažby a iné podklady
Prednosti:
•  pochôdzna po 1 hodine
•  suchá pre pokládku podláh už po 24 hodinách
•  extra vysoká pevnosť

Rýchla samonivelačná podlahová hmota novej generácie 
Použitie: 
Samovyhladzovacia veľmi rýchla hmota na cementovej báze pre 
vyrovnávanie a nivelovanie podkladov v suchých interiéroch. Urče-
ná pre vysoko náročné aplikácie v objektových priestoroch s vyššou 
zaťažiteľnosťou (obchodné domy, kancelárie, ale aj sklady, dielne,  
garáže a pod.). Pre vytvorenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých 
a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúcej podlahy, 
lepených parkiet, kobercov, PVC a iných podlahovín. Už po cca 3 
hodinách možno klásť  podlahové  krytiny  a  tým  dodržať extra 
krátke termíny realizácie. Doporučená hrúbka pri použití v  skla-
doch, dielňach a garážach je minimálne 5 mm.   
Vhodná na:
•  betónové podklady a cementové potery
•  podklady so zabudovaným podlahovým kúrením
•  staré dlažby a iné podklady
Prednosti:
•  pochôdzna po 1 hodine
•  suchá pre pokládku podláh už po 3 hodinách
•  extra vysoká pevnosť

Technické údaje:
Farba okrová

Balenie 25 kg papierové vrece

Doba spracovateľnosti cca 20 min.*

Spotreba 1,5 kg/m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti cca 60 - 90 min*

Suchá pre pokládku

cca 3 hod.* pre PVC a textilné 
krytiny
cca 12 hod.* pre lepenú drevenú 
podlahu

Pevnosť v tlaku > 50 MPa

Pevnosť v ohybe > 10 MPa

Teplota pri spracovaní minimálne +5°C, ideálne +20°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 10 mm
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CHEMOS Garáž CHEMOS FIXhrúbka vrstvy 5-20 mm na koberce a kobercové štvorce

na koberce a kobercové štvorcePiesok CHEMOS FL 90

samonivelačná priemyselná podlaha fixačné lepidlo

Piesok fixačné lepidlo

Vyrovnávanie podláh
Samonivelačné hmoty

Lepidlá na podlahové krytiny
Disperzné lepidlá

Samonivelačná priemyselná podlaha pre hrúbku vrstvy 5 - 
20 mm v jednej pracovnej operácii.
Použitie: 
Špeciálna samonivelačná podlahová hmota na báze cementu 
a zušľachťujúcich prísad. Na vytvorenie oteru odolnej, pevnej a 
trvanlivej podlahovej vrstvy vystavenej vyššiemu opotrebovaniu. 
Používa sa v malých dielňach, skladoch, garážach a pod. Je určená 
do suchých interiérov odizolovaných od zemnej vzlínajúcej vlh-
kosti. Doporučená minimálna hrúbka vrstvy je 5 mm. Povrch po 
vyschnutí je potrebné ošetriť vhodným náterom. 
Vhodná na:
•  Betónové podklady a cementové potery 
•  Staré dlažby a iné podklady   
Prednosti:
•  rýchla a jednoduchá aplikácia
•  vysoká odolnosť voči obrusu
•  rýchlo pochôdzna
•  zaťažiteľná už po 7 dňoch

Technické údaje:
Farba šedá

Balenie 25 kg papierové vrece

Doba spracovateľnosti cca 30 min.*

Spotreba 1,6 kg/m2/1 mm hrúbky

Čas pochôdznosti cca 2-3 hod.*

Suchá pre náter min. 24 hod./1mm*

Pevnosť v tlaku > 35 MPa

Pevnosť v ohybe > 8 MPa

Teplota pri spracovaní minimálne +5°C

Doba spotreby 6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm

Technické údaje:
Farba biela

Dodávaná forma pastovitá

Merná hmotnosť cca 1,10 kg/l

Spotreba cca 150 g /m2

Doba odvetrania 20 - 30 min*

Otvorená doba cca 60 min*

Zaťažiteľnosť ihneď

Teplota pri spracovaní minimálne +15°C

Teplota pri skladovaní +10 až +25°C

Doba spotreby 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

Disperzné fixačné lepidlo s funkciou „obojstrannej 
lepiacej pásky“ na snímateľné upevňovanie kobercov 
a kobercových štvorcov.
Špeciálne disperzné lepidlo na upevnenie (fixáciu) podlahových 
krytín s možnosťou ich jednoduchého opätovného odstránenia 
v interiéroch. Je vhodné na savé i nesavé podklady, ktoré nemajú 
byť poškodené alebo porušené, napr. vystierkované plochy, PVC, 
dlažba, terazzo, OSB dosky a pod. Lepidlo zabraňuje kĺzaniu a po-
hybu voľne položených kobercov, kobercových štvorcov a tak nedo-
chádza k  tvorbe bublín a vĺn na podlahe. Po odstránení podlahovej 
krytiny je možné lepidlo odstrániť pomocou roztoku vody so sapo-
nátom. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie. 
Neobsahuje rozpúšťadlá. Jednoduché nanášanie valčekom.

Disperzné fixačné lepidlo s funkciou „obojstrannej 
lepiacej pásky“ na snímateľné upevňovanie kobercov 
a kobercových štvorcov.
Špeciálne disperzné lepidlo na upevnenie (fixáciu) podlahových 
krytín s možnosťou ich jednoduchého opätovného odstránenia 
v interiéroch. Je vhodné na savé i nesavé podklady, ktoré nemajú 
byť poškodené alebo porušené, napr. vystierkované plochy, PVC, 
dlažba, terazzo, OSB dosky a pod. Lepidlo zabraňuje kĺzaniu a po-
hybu voľne položených kobercov, kobercových štvorcov a tak nedo-
chádza k  tvorbe bublín a vĺn na podlahe. Po odstránení podlahovej 
krytiny je možné lepidlo odstrániť pomocou roztoku vody so sapo-
nátom. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie. 
Neobsahuje rozpúšťadlá. Jednoduché nanášanie valčekom.

Technické údaje:
Farba biela

Dodávaná forma tekutá

Merná hmotnosť cca 1,10 kg/l

Spotreba 75 - 125 g /m2

Doba odvetrania cca 30 min*

Otvorená doba cca 120 min*

Zaťažiteľnosť ihneď

Teplota pri spracovaní minimálne +15°C

Teplota pri skladovaní +10 až +25°C

Doba spotreby 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

CHEMOS piesok 0,3 - 0,8 mm (jemná frakcia) 
- na primiešavanie do samonivelačných vyrovnávacích hmôt
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CHEMOS DL 155 CHEMOS DL 202na textilné krytiny a PVC na prírodné linoleum

disperzné lepidlo špeciálne disperzné lepidlo

univerzálne disperzné lepidlo špeciálne disperzné lepidlo

Lepidlá na podlahové krytiny
Disperzné lepidlá

Lepidlá na podlahové krytiny
Disperzné lepidlá

na PVC a textilné krytinyCHEMOS DL 250, DL250T na PVC športové povrchy CHEMOS DL 295, DL295T

Technické údaje:
Farba krémovo biela

Dodávaná forma pasta

Merná hmotnosť cca 1,30 kg/l

Spotreba 300 - 400g /m2

Doba odvetrania cca 15 - 20 min.*

Otvorená doba cca 30 - 40 min*

Zaťažiteľnosť po 24 hodinách*

Konečná zaťažiteľnosť po 72 hodinách*

Teplota pri spracovaní minimálne +15°C

Teplota pri skladovaní +10 až +25°C

Doba spotreby 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

Technické údaje:
Farba krémovo biela

Dodávaná forma pasta

Merná hmotnosť cca 1,30 kg/l

Spotreba 300 - 400g /m2

Doba odvetrania cca 15 min*

Otvorená doba cca 30 min*

Zaťažiteľnosť po 24 hodinách*

Konečná zaťažiteľnosť po 72 hodinách*

Teplota pri spracovaní minimálne +15°C

Teplota pri skladovaní +10 až +25°C

Doba spotreby 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu

Technické údaje:
Farba krémovo biela

Dodávaná forma pasta

Merná hmotnosť cca 1,40 kg/l

Spotreba 350 - 450g /m2

Doba odvetrania 5 – 10 minút (v závislosti na 
vlhkosti a teplote vzduchu )

Otvorená doba cca 30 min

Zaťažiteľnosť po 24 hodinách

Konečná zaťažiteľnosť po 72 hodinách

Teplota pri spracovaní doporučené min. 15°C,
optimálne 18 - 22°C

Teplota pri skladovaní +10 až +25°C

Balenie 6 a 12 kg umelohmotné vedro

Doba spotreby 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

Technické údaje:
Farba krémovo biela

Dodávaná forma pasta

Merná hmotnosť cca 1,30 kg/l

Spotreba 300 - 400g /m2

Doba odvetrania cca 15 - 30 min.*

Otvorená doba cca 40 - 60 min*

Zaťažiteľnosť po 24 hodinách*

Konečná zaťažiteľnosť po 72 hodinách*

Teplota pri spracovaní minimálne +15°C

Teplota pri skladovaní +10 až +25°C

Doba spotreby 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

Univerzálne disperzné lepidlo na PVC a textilné krytiny.
Rýchle disperzné lepidlo, bez obsahu rozpúšťadiel, vhodné na le-
penie: 
•  homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytín v pásoch a 

štvorcoch, 
•  textilných krytín všetkých druhov, 
•  izolačných podložiek na podlahy so savým podkladom v 

bytovej a priemyselnej výstavbe. 
Zvlášť vhodné pre strednú záťaž, ako sú obchodné priestory, 
reštaurácie a pod. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové 
kúrenie.

Profilep 250T
Žiadne nebezpečenstvo migrácie nežiadúcich zložiek do PVC pod-
lahových krytin.

Disperzné lepidlo na textilné krytiny a PVC.
Disperzné lepidlo s výbornou lepivosťou a vysokou konečnou pev-
nosťou, bez obsahu rozpúšťadiel, vhodné na lepenie:
 štandardných textilných a PVC krytín v pásoch na nasiakavých pod-
kladoch v bytovej a priemyselnej výstavbe.
Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Špeciálne disperzné lepidlo na prírodné linoleum.
Veľmi silné disperzné lepidlo s nízkym obsahom vody vhodné na 
lepenie prírodného linolea v pásoch a dielcoch do mokrého lôžka 
s okamžitou vysokou prídržnosťou na savé podklady v bytovej a 
priemyselnej výstavbe. Vhodné pod kolieskové stoličky a na pod-
lahové kúrenie.

Špeciálne disperzné lepidlo na PVC športové povrchy.
Veľmi silné disperzné lepidlo, vhodné na lepenie vinylu a športo-
vých povrchov z PVC na OSB dosky a iné podklady.
Ďalej na lepenie homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytín 
v pásoch a štvorcoch, textilných krytín všetkých druhov, PVC na 
PVC, izolačných podložiek na podlahy, steny a stropy so savým aj 
nesavým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe. Vhodné 
pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Profilep 295T
Žiadne nebezpečenstvo migrácie nežiadúcich zložiek do PVC pod-
lahových krytin.
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CHEMOS DL 300 CHEMOS PEV 2003na lepenie vinylových dielcov pre antistatické a elektricky vodivé podlahoviny

na vinylové dielce a kaučukové podlahy pre antistatické a elektrostatické PVC a textilné krytinyCHEMOS DL 660 CHEMOS DL 250 EV

lepenie do mokrého lôžka vodivý náter

špeciálne disperzné lepidlo elektricky vodivé disperzné lepidlo

Lepidlá na podlahové krytiny
Disperzné lepidlá

Lepidlá na podlahové krytiny
Elektricky vodivý systém

Technické údaje:
Farba tmavá šedá

Zvodový odpor < 3 x 105 Ω

Merná hmotnosť cca 1,30 kg/L

Spotreba 100 - 150 g / m2

Doba schnutia cca 60 min.*

Teplota pri spracovaní minimálne +15°C

Teplota pri skladovaní +10 až +25°C

Doba spotreby 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

Technické údaje:
Farba tmavá šedá

Zvodový odpor < 3 x 105 Ω

Merná hmotnosť cca 1,30 kg/L

Spotreba 300g/m2 zub. S1 - PVC 
500g/m2 zub. S2 - koberce

Doba odvetrania cca 15 - 20 min.*

Otvorená doba cca 20 - 30 min*

Zaťažiteľnosť po 24 hodinách*

Konečná zaťažiteľnosť po 72 hodinách*

Teplota pri spracovaní minimálne +15°C

Teplota pri skladovaní +10 až +25°C

Doba spotreby 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

Technické údaje:
Farba krémovo biela

Dodávaná forma pasta

Spotreba 250 - 350g /m2

Doba odvetrania cca 10 minút* (v závislosti na 
vlhkosti a teplote vzduchu)

Otvorená doba cca 30 minút po odvetraní *

Zaťažiteľnosť po 24 hodinách*

Konečná zaťažiteľnosť po 72 hodinách*

Teplota pri spracovaní doporučené min. 15°C,
optimálne 18 - 22°C

Teplota pri skladovaní +10 až +25 °C

Balenie 6 a 12 kg umelohmotné vedro

Doba spotreby 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu

Technické údaje:
Farba krémovo biela

Dodávaná forma pasta

Merná hmotnosť cca 1,30 kg/l

Spotreba 300 - 400g /m2

Doba odvetrania cca 20 - 30 min.*

Otvorená doba cca 30 min*

Zaťažiteľnosť po 24 hodinách*

Konečná zaťažiteľnosť po 72 hodinách*

Teplota pri spracovaní minimálne +15°C

Teplota pri skladovaní +10 až +25°C

Doba spotreby 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

Špeciálne elektricky vodivé disperzné lepidlo
na všetky druhy vodivých podlahovín.
Elektrický vodivý disperzný náter aplikovaný pred lepením vodi-
vých podlahových krytín pre elektrostatické a antistatické podla-
hové systémy.
Použitie: 
Vodivý náter je určený na povrchovú úpravu podkladov pred ná-
sledným lepením vodivým lepidlom CHEMOS DL 250 EV. Vhodné 
napríklad do počítačových miestností, operačných sál, laboratórií, 
skladov a výrobní elektrotechnických súčiastok a pod. 
Prednosti:
•  neobsahuje rozpúšťadlá
•  vysoká výdatnosť

Vodivé lepidlo na antistatické a elektrostatické PVC a 
textilné krytiny.

Použitie: 
 Silno lepiace elektricky vodivé disperzné lepidlo na lepenie antis-
tatických a elektricky vodivých textilných a PVC podlahových krytín 
s použitím vodivého prednáteru CHEMOS PEV2003 alebo siete 
medených pásov na podlahy so savým aj nesavým podkladom v 
bytovej a priemyselnej výstavbe. Vhodné napríklad do počítačo-
vých miestností, operačných sál, laboratórií, skladov a výrobní 
elektrotechnických súčiastok a pod. Vhodné pod kolieskové stoličky 
a na podlahové kúrenie.  

Špeciálne disperzné lepidlo pre lepenie vinylových diel-
cov s veľmi rýchlou tvorbou vysokej pevnosti v šmyku.
Veľmi silné disperzné lepidlo, vhodné na lepenie PVC designových 
dielcov, PVC a CV podlahovín v pásoch a štvorcoch na savé podklady 
v suchých interiéroch v namáhaných obytných, podnikateľských a 
priemyselných priestoroch. Lepidlo s veľmi krátkou dobou odvetra-
nia, ľahkým nanášaním a dostatočnou otvorenou dobou pre lepe-
nie. Veľmi vysoká pevnosť v šmyku už po 3 hodinách od nanesenia 
lepidla redukuje rozmerové zmeny dielcov pri zmene teploty na 
minimum.

Špeciálne disperzné lepidlo na vinylové dielce (LVT) 
a kaučukové podlahy do hrúbky 3,5 mm.
Veľmi silné disperzné lepidlo, vhodné na lepenie vinylu a kaučuko-
vých podlahovín do hrúbky 3,5 mm, všetkých druhov PVC a CV 
krytín na savé podklady v bytovej a priemyselnej výstavbe. Vhodné 
pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.
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CHEMOS SPU 60 CHEMOS PU 45na lepenie parkiet na lepenie parkiet

na lepenie parkietCHEMOS SPU 64

elastické jednozložkové silanové lepidlo 2-zložkové polyuretánové lepidlo

tvrdo-elastické jednozložkové silanové lepidlo

na lepenie kaučukových podlahovín a umelej trávy CHEMOS TR 21
2-zložkové polyuretánové lepidlo

Šp
ec

iá
ln

e 
le

pi
dl

á

Lepidlá na podlahové krytiny
Lepidlá na parkety

Lepidlá na podlahové krytiny
Lepidlá na parkety | Špeciálne lepidlá

Elastické jednozložkové silanové lepidlo.
Vhodné na lepenie: 
• viacvrstvé / hotové parkety 
•  parketové vlysy s perom a drážkou (max. 75 x 600 mm, min. 

hrúbka 14 mm)
Špecifické vlastnosti: 
•  žiadne škodlivé pôsobenie s lakmi, olejmi a tmelmi (žiad na 

migrácia zmäkčovadiel) 
•  žiadne zdravotné a ekologické riziká 
•  možnosť použitia na takmer všetky podklady bez nutnosti 

použitia penetrácie 
•  veľmi dobrá priľnavosť na všetky bežné druhy podkladov 

a dreva 
•  zvyšky lepidla je možné ľahko očistiť a odstrániť z povrchovo 

upravených podláh 
•  ľahko umývateľné z rúk, ruky nečernajú 
•  vhodné na podklady s podlahovým kúrením 
•  lepidlo tuhne chemickou reakciou s okolitou vlhkosťou (zo 

vzduchu, z podkladu...) 
• výborná stabilita hrebeňa 
•  elastické, chráni podklad pred šmykovými (ťahovými) silami 

dreva 
•  dlhá otvorená doba pre pokládku parkiet – 60 min.

Tvrdo-elastické jednozložkové silanové lepidlo.
Vhodné na lepenie: 
• viacvrstvé / hotové parkety 
• parketové vlysy s perom a drážkou 
• mozaiková podlaha 
• masívne palubovky 
• lamparkety 
• lamelové parkety s vysokou hranou (min. hrúbka 16 mm) 
• drevená dlažba a OSB dosky 
• exotické dreviny s perom a drážkou
Špecifické vlastnosti: 
•  žiadne škodlivé pôsobenie s lakmi, olejmi a tmelmi (žiadna 

migrácia zmäkčovadiel) 
• žiadne zdravotné a ekologické riziká 
•  možnosť použitia na takmer všetky podklady bez nutnosti 

použitia penetrácie 
•  veľmi dobrá priľnavosť na všetky bežné druhy podkladov a dreva 
•  zvyšky lepidla je možné ľahko očistiť a odstrániť z povrchovo 

upravených podláh 
• ľahko umývateľné z rúk, ruky nečernajú 
• vhodné na podklady s podlahovým kúrením 
•  lepidlo tuhne chemickou reakciou s okolitou vlhkosťou (zo 

vzduchu, z podkladu...) 
• výborná stabilita hrebeňa 
•  elastické, chráni podklad pred šmykovými (ťahovými) silami dreva 
• dlhá otvorená doba pre pokládku parkiet – 45 min.

Technické údaje:
Farba béžová

Spotreba na m2 1000 - 1200 g TKB B11
1200 - 1350 g TKB B15

Doba pre pokládku cca 60 minút pri 20°C

Zaťažiteľnosť po 24 - 48 hodinách

Vnútorné klimatické 
podmienky pri práci s 
výrobkom

minimálne 15°C, maximálne 
75 % relatívna vlhkosť, 
uprednostňujeme maximálne 
65 % relatívna vlhkosť

Trvanlivosť min. 12 mesiacov

Balenie 18 kg plastové vedro

Technické údaje:
Farba béžová

Spotreba na m2
850 - 1000 g TKB B3
1000 - 1200 g TKB B11
1200 - 1350 g TKB B15

Doba pre pokládku cca 45 minút pri 20°C

Zaťažiteľnosť po 24 - 48 hodinách

Vnútorné klimatické 
podmienky pri práci s 
výrobkom

minimálne 15°C, maximálne 
75 % relatívna vlhkosť, 
uprednostňujeme maximálne 
65 % relatívna vlhkosť

Trvanlivosť min. 12 mesiacov

Balenie 18 kg plastové vedro

Technické údaje:
komponent A komponent B

Farba béžová tmavohnedá
Dodávaná forma pasta riedka kvapalina
Podiel komponentu A v zmesi 10
Podiel komponentu B v zmesi 1

Spotreba na m2

300 - 400 g  TKB A2
600 - 700 g TKB B2
850 - 1000 g TKB B3
1000 - 1200 g TKB B11
1200 - 1350 g TKB B15

Spracovateľnosť zamiešaného 
lepidla 30 - 45 minút pri teplote 20°C

Otvorená doba pre pokládku cca 45 minút pri teplote 20°C
Zaťažiteľnosť  po 24 hodinách

Vnútorné klimatické 
podmienky pri práci s 
výrobkom

minimálne 15°C, maximálne 
75 % relatívna vlhkosť, 

uprednostňujeme maximálne 65 
% relatívna vlhkosť

Balenie 8,90 kg plastové vedro + 0,89 kg 
plastová fľaša

Tepelná odolnosť po 
vytvrdení

max. +50°C, vhodné na podlahové 
kúrenie

Tepelná odolnosť pre 
transport -20°C do +50°C

Tepelná odolnosť pre 
skladovanie od +10°C do +30°C

Trvanlivosť minimálne 12 mesiacov

Dvojzložkové polyuretánové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel 
a vody na lepenie všetkých druhov parkiet.
Vhodné na lepenie: • Parketové vlysy s perom a drážkou • 
Viacvrstvé / hotové parkety • Mozaiková podlaha • Masívne palu-
bovky • Lamparkety •  Lamelové parkety s vysokou hranou • Dre-
venná dlažba a OSB dosky • Exotické dreviny • Laminátové parkety
Vhodné podklady: • betónové a cementové potery • anhydri-
tové potery • drevené podlahy (parkety, palubovka) • CHEMOS ni-
velačné hmoty • drevotrieskové dosky, OSB dosky • pieskový liaty 
asfalt (po napenetrovaní epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)
Špecifické vlastnosti: • výborná stabilita hrebeňa • dlhá doba 
spracovania • elastické – chráni podklad pred šmykovými (ťahový-
mi) silami dreva • veľmi nízke emisie • má univerzálne využitie
Vlastnosti výrobku: • vhodný pre podlahové vykurovanie • 
nereaguje citlivo na mráz • dobre sa rozotiera • pre všetky druhy 
parkiet • neobsahuje rozpúšťadlá a vodu • veľmi vysoká výsledná 
pevnosť
Vhodné nátery podkladu: 
• CHEMOS EP 19, EP 20 • CHEMOS PU 15

Technické údaje:
komponent A komponent B

Farba béžová tmavohnedá

Dodávaná forma pasta riedka kvapalina

Podiel komponentu A v zmesi 7,7

Podiel komponentu B v zmesi 1

Spotreba na m2

350 - 450 g  TKB A2
700 - 800 g  TKB B2
850 - 1000 g  TKB B3
1200 - 1350 g  TKB B11

Spracovateľnosť zamiešaného 
lepidla cca 30 minút pri teplote 20°C

Otvorená doba pre pokládku cca 50 minút pri teplote 20°C

Zaťažiteľnosť  po 24 - 48 hodinách

Vnútorné klimatické 
podmienky pri práci s 
výrobkom

minimálne 15°C, maximálne 
75 % relatívna vlhkosť, 

uprednostňujeme maximálne 65 
% relatívna vlhkosť

Balenie 6,90 kg plastové vedro + 0,89 kg 
plastová fľaša

Tepelná odolnosť po vytvrdení max. +50°C, vhodné na 
podlahové kúrenie

Tepelná odolnosť pre 
skladovanie od +5°C do +30°C

Trvanlivosť minimálne 12 mesiacov

Elastické dvojzložkové polyuretánové lepidlo bez obsahu 
rozpúšťadiel a vody na lepenie umelej trávy, kaučukových 
podlahovín, gumy a športového PVC v interiéri aj v exteriéri.
Vhodné na lepenie:
•  Umelý trávnik (celoplošne 

alebo podlepovanie spojov 
na pásku)

•  Guma, polyolefínové a 
kaučukové podlahoviny

•  Športové PVC
•  Dizajnové PVC dielce (vinyl)

Vhodné podklady:
•  betónové a cementové potery
•  anhydritové potery
•  CHEMOS nivelačné hmoty
•  drevotrieskové dosky, OSB 

dosky

•  pieskový liaty asfalt (po 
napenetrovaní epoxidovou 
penetráciou CHEMOS EP 19)

•  jemný štrk alebo PU granulát 
– pri podlepovaní spojov 
na pásku

Špecifické vlastnosti:
•  výborná stabilita hrebeňa
•  vodeodolné spojenie s 

podkladom
•  odolné voči stárnutiu – zostá-

va elastické po celú dobu
•  vhodné aj na podlahové 

kúrenie (napr. vykurované 
trávniky)

•  dobre sa rozotiera
•  neobsahuje rozpúšťadlá 

a vodu
•  veľmi vysoká výsledná 

pevnosť

Vhodné nátery podkladu:
•  CHEMOS EP 19, EP 20 •  CHEMOS PU 15

Vhodné podklady (aj s podl. kúrením): 
•  betónové a cementové potery 
• anhydritové potery 
• drevené podklady (parkety, palubovka) 
•  drevotrieskové dosky, OSB dosky
• CHEMOS nivelačné hmoty na podlahy 
•  pieskový liaty asfalt (po napenetrovaní 

epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)

Vhodné podklady (aj s podl. kúrením): 
• betónové a cementové potery 
• anhydritové potery 
• drevené podklady (parkety, palubovka) 
• drevotrieskové dosky, OSB dosky 
• CHEMOS nivelačné hmoty na podlahy 
•  pieskový liaty asfalt (po napenetrovaní 

epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)
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TOPprén Na Podlahy na lepenie rôznych druhov podlahovín a materiálov

na lepenie rôznych druhov podlahovín a materiálov

rozpúšťadlové kontaktné lepidlo rozpúšťadlové kontaktné lepidlo

rozpúšťadlové kontaktné lepidlo

Doplnky
Miešacia nádoba  /  Odmerka  /  Penová páska

D
op

ln
ky

TOPprén Na Podlahy PROFI

Lepidlá na podlahové krytiny
Kontaktné lepidlá

Lepidlá na podlahové krytiny
Kontaktné lepidlá

TOPprén Na Soklíky PROFIna lepenie soklíkov a schodišťových hrán

Lepidlo na báze chlóroprénového kaučuku s organickými a 
anorganickými prísadami zvyšujúcimi lepivosť a stabilitu 
lepidla.
Použitie: 
Kontaktné lepidlo na lepenie podláh a  obkladov z  PVC, korku, 
dreva, gumy a  textilu, na lepenie obkladačiek, kobercov, soklov 
a schodiskových profilov na betónový, cementový, drevený, kera-
mický a iný podklad. 
Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.
Nevhodné použitie: 
TOPprén nie je vhodný pre lepenie polystyrénu, mäkčeného PVC, 
teflónu, PE a PP.

Lepidlo na báze chlóroprénového kaučuku s organickými a 
anorganickými prísadami zvyšujúcimi lepivosť a stabilitu 
lepidla.
Vlastnosti: 
V porovnaní s lepidlom TOPprén Na podlahy:
                           •  nižšia viskozita (veľmi dobrá rozotierateľnosť)
                           •  vyššia sušina (množstvo lepidlá po odvetraní)
                           •  vyššia pevnosť spoja
Použitie: 
Kontaktné lepidlo špeciálne určené pre lepenie soklíkov a 
schodišťových hrán. Samozrejme vhodný aj na lepenie podláh 
a obkladov z PVC, korku, dreva, gumy a textilu, na lepenie obkla-
dačiek, kobercov, soklov a  schodiskových profilov na betónový, 
cementový, drevený, keramický a iný podklad. 
Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Lepidlo na báze chlóroprénového kaučuku s organickými a 
anorganickými prísadami zvyšujúcimi lepivosť a stabilitu 
lepidla.
Použitie: 
Kontaktné lepidlo na lepenie podláh a  obkladov z  PVC, korku, 
dreva, gumy a  textilu, na lepenie obkladačiek, kobercov, soklov 
a schodiskových profilov na betónový, cementový, drevený, kera-
mický a iný podklad. 
Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.
Nevhodné použitie: 
TOPprén nie je vhodný pre lepenie polystyrénu, mäkčeného PVC, 
teflónu, PE a PP.

Technické údaje:
Farba Svetlobéžová

Vzhľad Homoggénny

Sušina 22 – 24 %

Viskozita – Brookfield 2200-2500 mPa.s., 20°C

Hustota 0,89g/cm3

Obsah org.rozpúšťadiel 
– VOC 0,75 kg/kg

Obsah celk.org.uhlíka - TOC 0,58 kg/kg

Čas zavädnutia  15-25 min*

Otvorená doba  cca 60 min*

Tepelná odolnosť + 80°C

Spotreba 250 – 350 ml/m2

Zaťažiteľnosť Po 24 hodinách

Záručná doba 18 mesiacov

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

Technické údaje:
Farba Svetlobéžová

Vzhľad Homoggénny

Sušina 22 – 26 %

Viskozita – Ford 8 mm  30 – 35  sec., 20°C

Hustota 0,88g/cm3

Obsah org.rozpúšťadiel 
– VOC 0,73 kg/kg

Obsah celk.org.uhlíka - TOC 0,56 kg/kg

Čas zavädnutia  8-20 min*

Otvorená doba  cca 60 min*

Tepelná odolnosť + 80°C

Spotreba 250 – 350 ml/m2

Zaťažiteľnosť Po 24 hodinách

Záručná doba 18 mesiacov

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

Technické údaje:
Farba Svetlobéžová

Vzhľad Homoggénny

Sušina 22 – 24 %

Viskozita – Brookfield 2200-2500 mPa.s., 20°C

Hustota 0,89g/cm3

Obsah org.rozpúšťadiel 
– VOC 0,75 kg/kg

Obsah celk.org.uhlíka - TOC 0,58 kg/kg

Čas zavädnutia  15-25 min*

Otvorená doba  cca 60 min*

Tepelná odolnosť + 80°C

Spotreba 250 – 350 ml/m2

Zaťažiteľnosť Po 24 hodinách

Záručná doba 24 mesiacov

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

Miešacia nádoba CHEMOS
- objem 35 litrov

Odmerná nádoba CHEMOS
- objem 12 litrov

Penová páska
 



Viac informácií o produktoch CHEMOS
nájdete na našich stránkachPRAHA
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Krušovská 4265/77
955 01  Topoľčany
Slovensko

Košíkov 84 
595 01 Veľká Biteš  
Česká republika

Kaštanová 125a
620 00 Brno 
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