
Tehnični podatki
Čas obdelave: približno 15 minut pri

20 °C

Pripravljen za pohodno obremenitev:

približno čez 30 minut

Pripravljen za polaganje: približno po

4 urah, preostanek vlage nižji od 3,0

CM-%

Delovna temperatura: temperatura

tlaka ne nižja kot 5 °C

Poraba materiala: približno 1,6 kg/m²

/mm

Reakcija na ogenj: A1 / A1fl

Vse vrednosti so samo približne, podle-

gajo lokalnim klimatskim odstopanjem.

Lastnosti izdelka
EMICODE EC 1PLUS R: zelo nizke emisije

PLUS

RAL UZ 113: Ekološki, zahvaljujoč nizkim

emisijam

za notranjo uporabo

zelo čvrsta

Finozrnata

prilagodljiva konsistenca

suši se s hidratacijo

kratek čas sušenja, neodvisen od debe-

line sloja

visoka čvrstost in trdnost

odlične vgradne lastnosti

primeren za uporabo pri sistemih tal-

nega ogrevanja

modificirana s sintetičnimi smolami

debelina sloja 1 do 10 mm brez polnil

debelina sloja 10 do 50 mm s polnilom

majhna notranja napetost/obremeni-

tev

brez razpok tudi v debelejših slojih

primeren za obremenitve s stoli na ko-

leščkih, z debelino sloja večjo kot 1,0

mm po standardu EN 12 529

manj porozna podlaga

nizka vsebnost kromatov po REACH

Uporaba
SCHÖNOX RR je primeren za zapolnje-
vanje, zaglajevanje, popravila in izrav-
navo:
stopnic in vmesnih podestov

preboji v zidovih

kot sanacijska malta za zapolnjevanje

lukenj in neravnin

Podlage
SCHÖNOX RR je primeren za izravnavo,
glajenje in popravila:
Beton

cementne in hitro vezoče cementne

estrihe

estrihe na osnovi kalcijevega sulfata

litih asfaltnih estrihov (peskanih) IC 10

in IC 15 po standardu EN 13 813, debe-

lina sloja 1,0 do 5,0 mm

stare podlage, kot keramične ploščice,

naravni kamen in teraco

stare podlage z ostanki starih vodood-

pornih lepil

Magnezitne estrihe

lesene podlage

Zahteve za podlage
Ustrezna trdnost, nosilnost, dimenzij-

ska stabilnost in trajna suhost.

Brez ostankov, ki zmanjšujejo oprijem,

npr. prahu, umazanije, olja, maščob in

nesprijetih delcev.

Ločilne sloje, sintrane sloje in druge po-

dobne nečistoče je potrebno odstraniti

z ustreznimi postopki, kot npr. peska-

nje, brušenje, krtačenje, rezkanje ali s

temeljitim čiščenjem.

Stare, nesprijete in krhke izravnalne

sloje je potrebno mehansko odstraniti.

Za vgradnjo talnih oblogmorajo cemen-

tni estrihi izkazovati preostanek vlage

≤ 2,0 CM-% (ogrevani estrihi ≤ 1,8 CM-

%), estrihi na osnovi kalcijevega sul-

fata morajo imeti preostalo vlago ≤ 0,5

CM-% (ogrevani estrihi ≤ 0,3 CM-%).

Sloje vodotopnih lepil, npr. lepil iz sul-

fatnih lugov, je potrebno mehansko

odstraniti. Ostale ostanke lepil je po-

trebno premazati s pomočjo SCHÖNOX

EG.

Stara vodoodporna lepila je potrebno

temeljito odstraniti.

Stari tlaki, kot so keramične ploščice,

morajo biti temeljito očiščeni in obru-

šeni.

Prostori v zgradbah brez kletnih prosto-

rov morajo biti zaščiteni pred kapilar-

nim dvigom vlage v skladu s standardi.

Veljajo zahteve ustreznih veljavnih

standardov, direktiv in tehničnih pred-

pisov.
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Tehnični list

SCHÖNOX® RR
Hitro vezoča reparaturna masa za sloje od 1 do 50 mm,
primerna za ravnanje neposredno pred vgradnjo oblog v notranjih prostorih. Po končanem mešanju 5,5

l vode z 25,0 kg prahu je masa SCHÖNOX RR pripravljena za uporabo.
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Temeljni premazi
običajne vpojne podlage, kot:
- cementni estrihi

- cementni estrihi, ki se hitro strdijo

-Beton

premažite s SCHÖNOX KH (1:3) ali

SCHÖNOX KH FIX.

podlage na osnovi kalcijevega sulfata,
kot:
-estrihi na osnovi kalcijevega sulfata

premažite s SCHÖNOX KH FIX (čas su-

šenja 60 minut) ali SCHÖNOX KH (1:1 /

čas sušenja vsaj 24 ur).

Podlage, ki niso vpojne, gladke, nepo-
škodovane podlage, kot:
- lite asfaltne estrihe, nezadostno pe-

skane

-keramične ploščice

-ostanki starega vodoodpornega lepila,

skoraj popolnoma odstranjenega

premažite s pomočjo SCHÖNOX SHP ali

SCHÖNOX VD (čistega).

Lesene podlage, kot npr.:
- stabilno položene lesene deske

- Iverna ali OSB plošča

zaščitite proti vlagi s pomočjo

SCHÖNOX VD (čistega) (čas sušenja 2

uri).

ksilolitni estrihi:
penetrirajte s pomočjo SCHÖNOX HP

RAPID.

magnezijevi estrihi (ne ksilolitni):
penetrirajte s pomočjo SCHÖNOX SHP:

Mešalno razmerje
Na 25,0 kg SCHÖNOX RR ca. 5,5 l vode

Podaljšana izravnalna masa:
Dodatek se dodaja nazadnje.

Debelina sloja 10 do 20 mm:
Približno 65 tež. % materiala za po-

večanje prostornine ustreza 16 kg

SCHÖNOX QUARZSAND 0,1 - 3,0 mm na

25,0 kg SCHÖNOX RR

Debelina sloja 20 do 50 mm:
Približno 100 tež. % materiala za po-

večanje prostornine ustreza 25,0 kg či-

stega peska za estrihe (velikost zrna 0

- 8 mm) na 25 kg SCHÖNOX RR

Priporočeni način dela
V čisto posodo in hladno vodo dodajte

SCHÖNOX RR in izdelajte homogeno

zmes. Priporočamo, da uporabite me-

šalnik s 600 vrt/min..

Nanesite, zgladite in oblikujte izrav-

nalno maso s pomočjo gladike ali lopa-

tice.

Ne mešajte več materiala, kot ga lahko

obdelate v 15 minuti.

V kolikor se po izravnavi celotne povr-

šine izkaže potreba po dodatnem sloju

izravnave, je potrebno prvi sloj (popol-

noma suh) premazati s temeljnim pre-

mazom SCHÖNOX VD (1:1) ali SCHÖNOX

VD FIX. Največja dovoljena debelina ne

sme biti prekoračena v primeru več slo-

jev. Debeline drugega sloja ne sme pre-

koračiti debeline prvega.

Zaščitite sušeče se izravnalne sloje

SCHÖNOX RR pred visokimi temperatu-

rami iz okolja, neposrednimi sončnimi

žarki in prepihom.

Orodje operite z vodo neposredno po

uporabi.

Pakiranje
25,0 kg papirnata vreča

Skladiščenje
SCHÖNOX RR shranjujte na hladnem in

suhem mestu.

Čas skladiščenja 6 mesecev.

Odprto embalažo po uporabi takoj za-

prite in čim prej porabite.

Odstranjevanje
Embalažo popolnoma izpraznite in od-

stranite 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
ZP1 – izdelki, ki vsebujejo cement z

nizko vsebnostjo kromatov

EPD - lastnik izjave
SCHONOX GmbH, zakoniti član Deutche

Bauchemie in Industrieverband Klebsto-

ffe izjavlja, da izdelek izpolnjuje kriterije

za disperzijski proizvod razreda A. modi-

ficirane mineralne malte, skupina 1.

OKOLJSKA IZJAVA
acc. ISO 14025 in EN 15804

Lastnik izjave
FEICA - Association of the European Ad-

hesive and Sealant Industry

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

Lastnik programa
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Številka deklaracije
EPD-FEI-20160017-IBG1-EN
Datum izdaje
23.05.2016

Velja do
22.05.2021

Navodila
Vse informacije veljajo za standardne

pogoje in se nanašajo na nepodaljšane

izravnalne mase.

SCHÖNOX RR vsebuje cement. Ko pride

v stik z vodo, reagira alkalno, zato si

zavarujte kožo, oči in dihala. Ne vdiha-

vajte prahu. V primeru stika takoj spe-

rite z obilo vode. V primeru stika z očmi

poiščite zdravniško pomoč.

Pri uporabi dodatnih izdelkov upošte-

vajte navodila v ustreznih tehničnih

predpisih. V primeru dvomov priporo-

čamo, da zahtevate od proizvajalca do-

datne informacije.

Upoštevajte napotke v tehničnem pred-

pisu BEB "Beurteilen und Vorbereiten

von Untergründen; Verlegen von ela-

stischen und tekstilen Bodenbelägen,

Schichtstoffelementen (Laminat), Par-

kett und Holzpflaster; Beheizte und un-

beheizte Fußbodenkonstruktionen".

Hraniti zunaj dosega otrok.

Med nanašanjem zagotovite ustrezno

prezračevanje in sušenje.

Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega

izdelka.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z

vodo nekaj minut. Odstranite kontak-
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Upoštevajte priporočila, direktive, predpise DIN in na-

vodila v varnostnih listih. Veljajo tudi priznana pra-

vila in smernice gradbene stroke. Jamčimo za to, da

naši izdelki zapuščajo proizvodni obrat v brezhibnem

stanju. Kljub temu, da so naša priporočila, kako izde-

lek uporabljajte, zasnovana na preizkusih in praktič-

nih izkušnjah, gre samo za splošne napotke, ki ne

zagotavljajo konkretnih lastnosti teh izdelkov, ker ni-

mamo nobenega vpliva na gradbene pogoje, na iz-

vajanje del ali na način obdelave. Ta tehnični predpis

za proizvode nadomešča vse predhodne različice.

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

Sistem upravljanja kakovosti Sika je certificiran v

skladu z ISO 9001 in 14001 organ SQS.

SCHÖNOX® RR
Tehnični list
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tne leče, če jih imate in če to lahko sto-

rite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPI-

TVE/ zdravnika.

Uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice.

Uporabljajte ustrezna zaščitna očala.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z

vodo nekaj minut. Odstranite kontak-

tne leče, če jih imate in če to lahko sto-

rite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Takoj po-kličite CENTER ZA ZASTRUPI-

TVE/ zdravnika.

Nosite zaščitne rokavice.

Nosite zaščitne hlače.

Izogibajte se daljšemu stiku s kožo

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z

vodo nekaj minut. Odstranite kontak-

tne leče, če jih imate in če to lahko sto-

rite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Takoj po-kličite CENTER ZA ZASTRUPI-

TVE/ zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči

vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo

z vodo/prho.

Izvajajte izven dosega otrok


