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Penetrace

ASO-UNIGRUND-K Probarvená disperzní penetrace na savé minerální podklady řetitelná až 1:6. 
Pro použití v interiéru a exteriéru.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

1 litr 450 295 295 30 – 80 ml/m2 B

5 litrů 140 193 965 30 – 80 ml/m2 A

10 litrů 60 190 1 900 30 – 80 ml/m2 A

ASO-UNIGRUND-S Univerzální penetrační nátěr pro použití v interiétu a exteriéru s velmi rychlým vysycháním 
a velmi širokým rozsahem použití, dle typu podkladu ředitelný až 1:2.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

1 kg 480 495 495 50 – 100 g/m2 B

5 kg 120 360 1 800 50 – 100 g/m2 A

ASODUR-SG2 Speciální epoxidová penetrace pro náročné podklady (např.vlhké a zaolejované podklady). 
Pro použití v interiéru a exteriéru.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

2 kg 192 910 1 820 600 – 1000 g/m2 B

Samonivelační stěrky

Soloplan Cementová samonivelační stěrka pro vrstvy 2 – 20 mm.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 23 575 1,7 kg/m2/mm A

SOLOPLAN-30-Plus Cementová samonivelační stěrka s vláknem pro vrstvy 2 – 30 mm. Vhodná i do exteriéru.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 32 800 1,65 kg/m2/mm A
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SOLOPLAN-30-CA Kalciumsulfátová stěrka pro vrstvy 2–30 mm.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 30 750 1,6 kg/m2/mm A
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Speciální potěry a vyrovnávací malty

SOLOCRET-15 Rychlá opravná a vyrovnávací stěrka do vrstvy 20 mm na stěny, stropy, podlahy.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 32 800 1,5 kg/m2/mm A

ASOCRET-M30 Rychlá víceúčelová hydrofóbní malta do vrstvy 30 mm na stěny, stropy, podlahy.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 41 1025 1,4 kg/m2/mm B
 

4 1IN

ASO-EZ-PLUS 
(SOLIDONE PRONTO)

Rychlý hotový cementový potěr do vrstvy 80 mm.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 60 9 225 14 – 16 kg/m2/cm B
 

ASOCRET-KS/HB Cementový spojovací můstek a minerální ochrana proti korozi výztuže.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 36 900 1,6 kg/m2/mm B
 

Hydroizolační stěrky

SANIFLEX Disperzní interiérová hydroizolační stěrka k přímému použití.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

5 kg 85 132 660 1,2 kg/m2 B

12 kg 40 124 1488 1,2 kg/m2 A

20 kg 32 119 2380 1,2 kg/m2 A
 

AQUAFIN-1K-Premium Jednokomponentní minerální hydroizolační stěrka. Pro použití v interiéru a exteriéru.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

15 kg 54 126 1 890 1,25 kg/m2/mm A
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AQUAFIN-2K/M-Plus Dvoukomponentní minerální hydroizolační stěrka vhodná do interiéru i exteriéru a do bazénů.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

35 kg 42 107 3 745 1,75 kg/m2/mm A

AQUAFIN-RS 3000 Rychlá dvoukomponentní minerální hydroizolační stěrka vhodná do interiéru i exteriéru. 
Zvláště vhodná do bazénů. Možnost přepracování a obkládání už po 3 hodinách.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

20 kg 42 160 3 200 1,5 kg/m2/mm A

ASO-DICHTBAND 2000 Bandáž do hydroizolačních stěrek šíře 12 cm.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH

zatřídění 
produktu

50 bm 120 66 3 300 A

KSK Abschlussband Samolepící bandáž do hydroizolačních stěrek šíře 10 cm.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH

zatřídění 
produktu

15 bm 144 100 1 500 B

ASO-DICHTBAND 
2000 roh I/A

Systémový roh k bandáži do hydroizolačních stěrek.

velikost 
balení

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH

zatřídění 
produktu

10 ks 162 1 620 A

ASO-DICHTMANSCHETTE, Boden Manžeta 45 x 45 cm do hydroizolačních stěrek.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH

zatřídění 
produktu

10 ks 1 ks 495 4 950 A

ASO-DICHTMANSCHETTE, Wand Manžeta 12 x 12 cm do hydroizolačních stěrek.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH

zatřídění 
produktu

10 ks 1 ks 88 880 A
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Lepidla

CARO-FK-FLEX Zlepšené lepidlo C2TE. Vhodné do interiéru a exteriéru.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 19 475 1,3 kg/m2/mm A

SOLOFLEX Zlepšené lepidlo C2TE pro lepidlové dože do 10 mm. Vhodné do interiéru a exteriéru a pro 
vytápěné podlahy.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 24 600 1,3 kg/m2/mm A

SOLOFLEX FAST Rychlé zlepšené lepidlo C2FTE pro lepidlové lože do 15 mm. Pochozí a spárovatelné už po 
3 hodinách, vhodné pro interiér a exteriér.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 37 925 1,3 kg/m2/mm B

LIGHTFLEX Univerzální flexibilní lehčené lepidlo C2TE S1 pro lepidlové lože do 15 mm. Velmi vydatné lepi-
dlo se sníženou prašností, vhodné pro velkoformátové obklady a dlažby. Použitelné do interiéru 
a exteriéru a pro vytápěné podlahy.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

15 kg 42 49 735 0,9 kg/m2/mm A

4 1IN

MONOFLEX Flexibilní lepidlo C2TE S1, obzvláště vhodné do bazénu. Vhodné pro velkoformátové obklady 
a dlažby. Použitelné do interiéru a exteriéru a pro vytápěné podlahy.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 36 900 1,3 kg/m2/mm A

MONOFLEX white Flexibilní bílé lepidlo C2TE S1, obzvláště vhodné do bazénu v kombinaci se skleněnou mozaikou.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 42 1 050 1,3 kg/m2/mm B
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CRISTALLIT-MULTI-FLEX Flexibilní bílé lepidlo na přírodní kámne C2FT S1 pro lepidlové lože do 15 mm. 
Pro velkoformátové obkladové prvky, použitelné do interiéru a exteriéru.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

25 kg 42 47 1 175 1,3 kg/m2/mm B

3 1IN

UNIFLEX F Tekutá polymerní disperze pro vytvoření deformovatelných resp. vysoce deformovatelných lepidel 
k pokládání obkladových prvků na náročné podklady.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

5 kg 140 259 1 295 Dle konkrétního 
případu

B

Spárovací hmoty

CRISTALLFUGE-PLUS Univerzální flexibilní spárovací hmota pro spáry do 10 mm. Vhodná do interiéru a exteriéru. 
Dodává se v 15 odstínech.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

5 kg 160 105 525 Dle rozměru spár A

ASODUR-DESIGN Jemná epoxidová spárovací hmota pro spády do 7 mm. Vhodná do bazénů, vývařoven 
a chemického průmyslu. V 18 odstínech.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

6 kg 85 dle odstínu 
310–350

dle odstínu 
1 860–2 100

Dle rozměru spár A

ESCOSIL-2000 Silikonový spárovací tmel 310 ml. Vhodný do interiéru a exteriéru, dodává se v 18 odstínech.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

12 ks 104 195 2 340 Dle rozměru spár A

ESCOSIL-2000-ST Silikonový neutrální tmel na přírodní kámen 310 ml. Vhodný do interiéru a exteriéru, 
dodává se v 15 odstínech.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

12 ks 104 349 4 188 Dle rozměru spár B
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INDUFLEX-PU Polyuretanový tmel pro chemické provozy 600 ml.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca zatřídění 

produktu

6 ks 216 499 2 994 Dle rozměru spár B

Doplňkový sortiment

ARM-MATTE AT 500
Pro použití se samonivelační 
stěrkou SOLOPLAN-30-PLUS  

Armovací tkanina z AR skleněných vláken na problematické podklady.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH

zatřídění 
produktu

100  bm 24 239 23 900 A

ARM-MATTE ST 501 Sešívací tkanina na praskliny do šířky 5  mm v kombinaci se samonivelačními stěrkami SOLOPLAN.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku 
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH

zatřídění 
produktu

40  bm 24 260 10 400 A

FUGENSTREIFEN FS 505 Samolepící oddělovací obvodový pásek.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku  
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH

25 bm 25 15 375

ASO-REPAIR 507 Speciální kluzné spony pro sešívání trhlin a vybraných dilatačních spár.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku  
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca

10 ks 10 188 1 880 4 ks/bm

ASO-REPAIR 508 2K silikátová pryskyřice pro zalévání kluzných spon ASO-REPAIR 507, ocelových spon a trhlin.

velikost 
balení

balení 
na paletě

MOC za jednotku  
Kč bez DPH

cena za balení 
Kč bez DPH spotřeba cca

1 ks A+B 10 691 691 4 ks/bm



SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2–8
D -32760 Detmold (Germany)
Telefon +49 – 5231- 953 – 00
Fax +49 – 5231- 953 -333
www.schomburg.de

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na Univerzitním statku 2 
108 00 Praha 10
Telefon +420 274 781 381
Fax +420 274 782 546
www.schomburg.cz
www.snamijetovsuchu.cz

IN
TE

RN
Í K

Ó
D

 !!
!!!

!!!
!!!

!!!
!!!

!!!
!!!

!!!
!

Váš obchodní partner

EMICODE
Mnoho výrobků SCHOMBURG je označeno symbolem 
EMICODE. EMICODE je chráněná značka pro poklád-
kové materiály, lepidla a stavební výrobky. Tyto stavební 
materiály jsou zárukou nejnižšího emisního zatížení v interiéru. 
Systém EMICODE je založen na definované zkušební 
analytické metodě dle EN ISO 16000 a na přísných 
klasifikačních kritériích. Takto certifikované stavební materiály 
neobsahují žádné nebezpečné látky ani rozpouštědla. 

FAST TECHNOLOGy
Z 0 na 100 za 4,6 sekundy. Asi tak by se dala popsat 
rychlá, tzv. FAST TECHNOLOGY firmy SCHOMBURG. 
Výrobky označené tímto symbolem se vyznačují tím, že 
voda se v nich váže v krystalické formě. Tím je zajištěna 
ochrana proti vzniku deformací a zabarvení citlivých 
obkladových prvků. Výrobky řady Fast se zpracovávají 
jako normálně tvrdnoucí systémy, ale po uplynutí doby 
zpracovatelnosti dochází k rychlému náběhu pevnosti. 
Zpracovatelnost a rychlost vývoje konečné pevnosti závisí 
na teplotě. Výrobky řady Fast jsou však v tomto ohledu 
výrazně méně citlivé než jiné rychletvrdnoucí systémy.

TopTEC
Nový pojivový systém TopTEC je základem mnoha 
výrobků SCHOMBURG. Výrobky označené symbolem 
TopTEC se vyznačují kombinací vynikajících vlastností 
– rychlé reaktivní vytvrzení, bezpečnost díky extrémně 
nízkému smršťování a ekologická bilance, která je šetrná 
vůči přírodním zdrojům.

SNÍŽENÁ PRAŠNOST
Výrobky s aplikovanou recepturou na snížení prašnosti jsou 
označeny tímto symbolem. V tomto případě jde o skuteč-
nou ekologickou výhodu, protože výsledkem je nižší 
prašnost během zpracování, čímž se redukuje škodlivé 
vdechování prachu a zaprášení předmětů, nebo dokonce 
celých místností, v nichž se tyto výrobky zpracovávají.

POKLÁDÁNÍ DLAŽBy VE FORMÁTU XXL
Výrobky označené značkou „FLIESEN FORMAT XXL“ jsou 
vhodné především k pokládce velkoformátových dlažeb 
a obkladů. Umožňuje to současná technologie lepicích malt 
společnosti SCHOMBURG. Vynikající přídržnost a vysoká 
deformovatelnost těchto výrobků zabezpečují jednoduchou 
a bezpečnou pokládku velkorozměrových dlažeb a obkladů.

RADON
DICHT

NEPROPOUŠTÍ RADON
Vytváří protiradonovou clonu.
Certifikovaná s platným atestem proti radonu.
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UNI PRODUKT
Jedním z hlavních pilířů podlahářského systému 
SCHOMBURG je univerzálnost. Cílem je nabídnout 
produkty s velkým rozsahem použití tak, aby bylo 
v maximální možné míře dosaženo minimálního množství 
položek pro každodenní praxi. Výsledkem je jednoduchost, 
rychlost a minimální náklady na skladové prostory.

P R O D U K T
TOP

P R O D U K T
UNI

M I X
FAST

TOP PRODUKT
Řada produktů je technologicky na absolutní špičce 
a to jak svou kvalitou tak výjimečnými vlastnostmi při 
zpracování a následném užíváni. Kombinují v sobě 
kvalitu, univerzálnost a nejnovější technologie.
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FAST MIX
Vybrané samonivelační stěrky mají až o 50 % lepší 
míchatelnost než předchozí generace. Homogenní hmoty 
se tímto při použití správné míchací metly dosáhne již za 
cca 90 vteřin.

3 1IN
3 v 1
Multitalenty v rámci výrobků společnosti SCHOMBURG.
Díky nově vyvinuté receptuře 3 v 1 se výrobky označené
touto značkou dají bezpečně používat při různých
způsobech pokládání dlažeb: do tenkého nebo středně
tlustého lože, do lepicí malty hustší konzistence.
Tento multitalent je doplněn optimálními vlastnostmi
při zpracování.

4 1IN
4 v 1
Multitalenty v rámci výrobků společnosti SCHOMBURG. 
Díky nově vyvinuté receptuře 4 v 1 se výrobky označené 
touto značkou dají bezpečně používat při různých 
způsobech pokládání dlažeb: do tenkého nebo středně 
tlustého lože, do lepicí malty tekuté nebo hustší konzisten-
ce. Tento multitalent je doplněn optimálními vlastnostmi 
při zpracování.

ANTIBAKTERIÁLNÍ
Odolná vůči růstu bakterií a plísní.


