
Tehnični podatki
Osnova: poliestrska smola in trdilo
Barva: svetlo rjava
Gostota: 1,5 kg/l
Poraba materiala/pokrivanje: pribli-
žno 1,5 kg/dm3

Temperatura shranjevanja: ne nižja
kot 0 °C
Delovna temperatura: ne nižja kot +
15 °C
Čas obdelave: 7 do 15 minut, glede
na doziranje trdilca
Obremenljivost: od 30 do 60 minut,
glede na doziranje trdilca

Vse vrednosti so samo približne, podle-
gajo lokalnim klimatskim odstopanjem.

Lastnosti izdelka
Ne vsebuje vode
nizka poraba / visoka pokrivnost
dobro prenaša obremenitve
hitro vezoč
lahko se polni
nizka viskoznost
odlične penetracijske lastnosti
primeren za uporabo pri sistemih tal-
nega ogrevanja

Uporaba
SCHÖNOX PGH je primeren:
za polnjenje razpok v estrihih in dilata-
cijskih fug (za razpoke v asfaltnih pod-
lagah uporabite SCHÖNOX PU 900)
za lepljenje jeklenih kovic, kovinskih
delov, naravnega in umetnega kamna

za notranjo in zunanjo uporabo

Priporočeni način dela
Dodajte komponento za strjevanje (B)
h komponenti smole (A) in s pomočjo
mešalnika napravite homogeno zmes.
Na čas obdelave lahko vplivate z do-
ziranjem trdila. Če uporabite vso trdilo
(30 g), je čas možnosti obdelave pribli-
žno 15 minut.
Zmes uporabite takoj.
Nalijte SCHÖNOX PGH v fuge/razpoke
in odvečni material takoj razporedite z
lopatico.
SCHÖNOX PGH se lahko polne s
SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 - 0,8 mm).
Pri lepljenju nanesite SCHÖNOX PGH na
lepljene dele ter jih takoj stisnite sku-
paj.
Za učinkovito premoščanje razpok v
estrihu: razpoko razširite, vsakih 20 cm
prečno prerežite in vanjo vstavite re-
novacijsko sponko. Zakitajte s pomo-
čjo SCHÖNOX PGH ven ter izdatno po-
sipajte pesek SCHÖNOX QUARZSAND
(0,2 - 0,8 mm), dokler je smola sveža.
Ne obremenjujte razpok, dokler se
smola popolnoma ne strdi.
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Tehnični list

SCHÖNOX® PGH
2-komponentna sanacijska smola
primerna za polnjenje razpok v estrihih in dilatacij ter za lepljenje jeklenih kovic, kovinskih delov, pa tudi
naravnega in umetnega kamna. Vključene kovinske sponke za vezavo razpok estrihov.
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Pakiranje
- 1,0 kg pločevinka poliestrske smole
-20 g tuba + sanacijske sponke

Skladiščenje
SCHÖNOX PGH shranjujte na hladnem
in suhemmestu, kjer ni nevarnosti zmr-
zali.
Čas skladiščenja 1 leto (v zaprti emba-
laži).

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.

Navodila
Neposredno po uporabi očistite orodje
s SCHÖNOX FIX CLEAN.
Trd material lahko odstranite le mehan-
sko.

Opozorilni stavki – nevarnost
Za več informacij in nasvetov o varnem
rokovanju, shranjevanju in odstranje-
vanju kemijskih izdelkov naj si uporab-
niki ogledajo najnovejši varnostni list iz-
delka, na katerem so navedene fizične,
ekološke, toksikološke in druge varno-
stne informacije. www.schoenox.com



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® PGH
Tehnični list
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