Tehnični list

SCHÖNOX® KH
Disperzijski temeljni premaz na osnovi smole, brez topil
SCHÖNOX KH je na umiljenje odporen temeljni premaz za cementne podlage, ki zmanjšuje vpojnost in
služi kot predpremaz za boljšo vezavo. Uporablja se tudi kot zaščita pred vlago za kalcij sulfatne podlage.
Za notranjo in zunanjo uporabo.

EMICODE EC 1PLUS R: zelo nizke emisije
PLUS
RAL UZ 113: Ekološki, zahvaljujoč nizkim
emisijam
brez topil po TRGS 610
posuši se v elastični sloj sintetične
smole
za zidne in talne površine
nizka poraba / visoka pokrivnost
primeren za uporabo pri sistemih talnega ogrevanja
kratek čas sušenja
lahko ga uporabljamo na različnih podlagah
odporen na umiljenje
enostaven nanos
Koncentrat, lahko razredčimo z vodo
izboljša oprijem
poveže površinski prah
blag vonj

Uporaba

Mavčno-kartonske plošče
suhe estrihe
lesene podlage

Zahteve za podlage
Ustrezna suhost, trdnost, nosilnost, ravnost in dimenzijska stabilnost.
Brez ostankov, ki zmanjšujejo oprijem,
npr. prahu, umazanije, olja, maščob in
nesprijetih delcev.
Obdelava površin oziroma vse "neoprijete" dele podlage je potrebno mehansko odstraniti in podlago po potrebi
popraviti s pomočjo izravnalnih mas
SCHÖNOX.
Veljajo zahteve ustreznih veljavnih
standardov, direktiv in tehničnih predpisov.

Mešalno razmerje
običajne vpojne podlage, kot:
- cementni estrihi in cementni estrihi, ki
se hitro strdijo

SCHÖNOX KH je primeren:
Kot vezni temeljni premaz pod
SCHÖNOX lepili za keramiko in izravnalnimi masami.
kot temeljni premaz za zmanjšanje
vpojnosti
za ustvarjanje lepilnih mas skupaj
s SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS,
SCHÖNOX FPL, SCHÖNOX FPL PLUS,
SCHÖNOX SEZ, SCHÖNOX SEB ali portlandskim cementom (CEM I)

1 kg SCHÖNOX KH : 5 l vode
- Beton

Podlage

SCHÖNOX KH nanašajte nerazredčen.
Lepilna pasta:
Mešalno razmerje po specifikacijah, navedenih v tehničnem predpisu za izdelke, ustrezne za pripravo lepilnih mas

SCHÖNOX KH je primeren za:
Beton
cementne in hitro vezoče cementne
estrihe
estrihe na osnovi kalcijevega sulfata
mavčni omet (po standardu EN 132791)
cementni omet, apneno cementni
omet (CS I - CS IV po standardu EN 9981)
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1 kg SCHÖNOX KH : 3 l vode
Podlage na osnovi kalcijevega sulfata,
kot:
- estrihi na osnovi kalcijevega sulfata
- mavčni omet

Tehnični podatki
Osnova: sintetične smole
Barva: svetlomodra
Gostota: 1,04 kg/l
Temperatura shranjevanja: ne nižja
kot + 5 °C
Delovna temperatura in temperatura
podlage: ne nižja kot + 5 °C
Poraba materiala/pokritje: 40 - 100
g/m² odvisno od vpojnosti podlage,
orodja za nanašanje in mešalnega
razmerja.
Čakalni čas:
- približno 10 minut na cementnih
podlagah (cementnih estrihih, betonu)
- Približno 30 minut na slabo vpojnih
podlagah
- približno 2 ur na lesenih podlagah in
ivernih ploščah
- približno 24 ur na podlagah na
osnovi kalcijevega sulfata (ki ne prepuščajo vlage)
Vse vrednosti so samo približne, podlegajo lokalnim klimatskim odstopanjem.

1 kg SCHÖNOX KH : 1 l vode
Lepilni primarni premaz:
1 kg SCHÖNOX KH : 1 l vode
Za lesene podlage:
- Iverne ali OSB plošče

Priporočeni način dela
SCHÖNOX KH je posebni temeljni premaz z zelo nizkimi emisijami in pred
uporabo se mora premešati ali pretresti.
Razredčite SCHÖNOX KH s čisto hladno
vodo.
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Lastnosti izdelka

Tehnični list

SCHÖNOX® KH
Nanesite na suho podlago s pomočjo
ustreznega orodja, npr. valjčka, čopiča
ali ščetke. Preprečite nastanek luž.
Pred nanašanjem lepilne paste, podlago enakomerno navlažite.
Z lepilnimi pastami SCHÖNOX KH delajte v mokrem stanju.
Orodje operite z vodo neposredno po
uporabi.

Pakiranje
10,0 kg plastični kanister (ali posoda)(svetlo modre barve)
5,0 kg plastični kanister (ali posoda)(svetlo modre barve)
1,0 kg plastenka (bela, 12 plastenk v
škatli)

Skladiščenje
SCHÖNOX KH shranjujte na hladnem in
suhem mestu, kjer ni nevarnosti zmrzali.

Veljajo zahteve ustreznih veljavnih
standardov, direktiv in tehničnih predpisov.
Vsebuje
- Poliakrilatne disperzije
- Dodatki
- Konzervansi na osnovi benz-metilisotiazolinona
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Med nanašanjem zagotovite ustrezno
prezračevanje in sušenje.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega
izdelka.

Upoštevajte priporočila, direktive, predpise DIN in navodila v varnostnih listih. Veljajo tudi priznana pravila in smernice gradbene stroke. Jamčimo za to, da
naši izdelki zapuščajo proizvodni obrat v brezhibnem
stanju. Kljub temu, da so naša priporočila, kako izdelek uporabljajte, zasnovana na preizkusih in praktičnih izkušnjah, gre samo za splošne napotke, ki ne
zagotavljajo konkretnih lastnosti teh izdelkov, ker nimamo nobenega vpliva na gradbene pogoje, na izvajanje del ali na način obdelave. Ta tehnični predpis
za proizvode nadomešča vse predhodne različice.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z
vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

Čas skladiščenja 1 leto (v zaprti embalaži).
Odprto embalažo po uporabi takoj zaprite in čim prej porabite.
Material zmešan z vodo se mora porabiti v roku 1 tedna.

Odstranjevanje
Embalažo popolnoma izpraznite in odstranite v skladu s predpisi.
Pri odstranjevanju ostankov izdelka,
odpadne vode in embalaže z ostanki
proizvoda upoštevajte krajevne uradne
predpise.
Ne izpraznite v kanalizacijo, vodo ali
prst.

EMICODE
EC 1PLUS: zelo nizka vsebnost emisij
PLUS

GISCODE
D1 - disperzijska lepila in temeljni premazi brez topil

Sistem upravljanja kakovosti Sika je certificiran v
skladu z ISO 9001 in 14001 organ SQS.

Navodila

Sika d.o.o.
Prevale 13, 1236 Trzin
Tel: +386 (0)1 580 95 34
Fax: +386 (0)1 580 95 33
Email: info@si.sika.com
Slovenija

2/2 10.07.2020 12:06:18

Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.
Upoštevajte tudi napotke v tehničnem
predpisu TKB "Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen"

