
Tehnični podatki
Osnova: 2-komponentni poliuretan
brez topil
Barva: smetanasto-bež
Gostota: 1,74 kg/l mešanega materi-
ala
Temperatura shranjevanja: ne nižja
kot 0 °C
Delovna temperatura: temperatura
tlaka ne nižja kot + 15 °C
Poraba materiala:
ozobljena gladilka TKB A2, B1 - B3:
500 - 1000 g/m2

Čas obdelave: približno 40 minut pri
18 °C
Čakalni čas: ni potreben
Čas obdelave: približno 70 min.
Doba strjevanja: približno 24 ura
Končna trdnost: približno čez 24 - 48
ur
Ostala obdelava: po 24 - 48 uri

Vse vrednosti so samo približne, podle-
gajo lokalnim klimatskim odstopanjem
in se spreminjajo glede na vpojnost
podlag in orodja za aplikacijo.

lastnosti izdelka
EMICODE EC 1PLUS R: zelo nizke emisije
PLUS, regulirano
odobren s strani gradbene stroke
gradbeni proizvod preizkušen na emi-
sije na osnovi načel DIBt – odobritev št.:
Z-155.20-114
za notranjo in zunanjo uporabo
brez topil po TRGS 610
nizka poraba / visoka pokrivnost
Ne vsebuje vode
hitrovezen
univerzalna uporabnost
ne krči se niti v debelejših slojih
dobra stabilnost grebenov lepila
primeren za uporabo pri sistemih tal-
nega ogrevanja
primeren za stole, opremljene s ko-
leščki po standardu EN 12 529
blag vonj
daljši čas obdelave
enostavna vgradnja
visoke trdnosti

Uporaba
SCHÖNOX PU 900 je primeren za leplje-
nje zelo obremenjenih:
PVC obloge v ploščah
obloge iz sintetične gume v ploščah
linolej v ploščah
podloge iz gumijastega agregata
primerna travnata preproga

SCHÖNOX PU 900 je možno uporabiti kot
sanacijsko maso:
za polnjenje razpok v estrihih in navide-
znih fug (posebno za liti asfaltni estrih)
skupaj s SCHÖNOX ARMIERUN-
GSGEWEBE na dotrajane podlage

na vpojne podlage in podlage, ki niso
vpojne v notranjih prostorih, omejeno v
zunanjem prostoru

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.
Zadostno adhezijo z izravnanimi podla-
gami dosežemo z uporabo zelo kako-
vostnih izravnalnih mas (debelina sloja
> 2 mm). Ustrezne izravnalne mase
za tlake: SCHÖNOX SP, SCHÖNOX PS
FLEX, SCHÖNOX ZM RAPID, SCHÖNOX
AP, SCHÖNOX APF a SCHÖNOX AM.
Za obremenitev z viličarjem: priporo-
čamo SCHÖNOX PS FLEX ali SCHÖNOX
ZM RAPID (debelina sloja min. 3 mm).
Liti asfaltni estrihi po DIN 18 550, pe-
skani, podlage na osnovi magnezija in
ostale podlage, ki niso vpojne, ne zah-
tevajo penetracije.
Iverna plošča V 100 - položena po DIN
68 771 - ne zahteva penetracije.
Nekatere neravnine v podlagi lahko iz-
ravnate s pomočjo SCHÖNOX PU 900.
V primeru posebne obloge, si preberite
tehnične liste proizvajalca oblog za zah-
tevano podlago.
Veljajo zahteve ustreznih veljavnih
standardov, direktiv in tehničnih pred-
pisov.

Priporočeni način dela
Dodajte trdilo (komponenta B) k smoli
(komponenta A) in temeljito preme-
šajte.
Uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice
in zaščitna očala.
Da bo zagotovljena homogenost zmesi,
prelijte ostanek iz plastičnega vedra v
naslednje vedro.
Obloge vgrajene s SCHÖNOX PU 900
morajo biti aklimatizirane, nenapete in
položene ploskovno.
SCHÖNOX PU 900 lahko uporabljate
samo pri temperaturah nad 15 °C. Ide-
alna delovna temperatura je 18 - 25 °C,
temperatura podlage pa 15 °C.
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Dvokomponentno poliuretansko lepilo brez topil,
primerno za lepljenje elastičnih oblog, PVC in gumijastih oblog v ploščah ter za celo vrsto drugih materialov na vpojne in nevpojne
podlage.
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Izpraznite lepilo iz vedra in enako-
merno nanesite s pomočjo nazobčane
lopatice. Čas obdelave je približno 70
minut pri 18 °C.
Enakomerno razporedite lepilo po pod-
lagi s pomočjo ozobljene lopatice. Pre-
prečite nastanek grudic lepila.
Priporočena velikost lopatice: TKB A1,
A2, A4, A5, B1, B2 in B3.
Položite oblogo v sveže lepilo in jo pri-
tisnite ali valjajte. Po 1-2 urah ponovno
pritisnite in valjajte.
Ustrezna količina lepila je določena
glede na hrbtišče obloge. Poskrbite za
ustrezno omočenje.
Pred varjenjem stikov počakajte vsaj
24 ur.
Pri polnjenju, kitanju in zapiranju raz-
pok, lukenj in fug potresite še sveže le-
pilo s peskom SCHÖNOX QUARZSAND
(zrnatost 0,2 -0,8 mm), da boste zago-
tovili varno adhezijo z naslednjimi ma-
teriali.

Pakiranje
7,05 kg kombiniran komplet, ki vse-
buje:
-6,0 kg plastično vedro s sestavino A
(smole)

- 1,05 kg plastenka s sestavino B (trdilo)
znotraj

Skladiščenje
SCHÖNOX PU 900 shranjujte na hla-
dnem in suhem mestu, kjer ni nevar-
nosti zmrzali.
Čas skladiščenja 6 mesecev (v zaprti
embalaži).

Odstranjevanje
Embalažo temeljito očistite, izpraznite
ter odstranite v skladu s predpisi.
Pri odstranjevanju ostankov izdelka,
odpadne vode in embalaže z ostanki
proizvoda upoštevajte krajevne ura-
dne predpise.

EMICODE
EC 1PLUS R: zelo nizka vsebnost emisij
PLUS, regulirano

GISCODE
RU1 - poliuretanska lepila in penetra-
cija brez topil

EPD - lastnik izjave
SCHONOX GmbH, zakoniti član Deutche
Bauchemie in Industrieverband Klebsto-
ffe izjavlja, da izdelek izpolnjuje krite-
rije za disperzijski proizvod razreda A.
reakcijske smole na osnovi poliuretana
ali SMP, polnjene ali na vodni osnovi ne
vsebujejo topil.

OKOLJSKA IZJAVA
acc. ISO 14025 in EN 15804

Lastnik izjave
Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druck-
farbenindustrie e.V.

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

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

Številka deklaracije
EPD-DBC-20130016-IBG1-DE
Datum izdaje
15.05.2013
Velja do
14.05.2018

Oznake nevarnosti
Komponenta B (trdilec):
Klicaj (GHS 07)
Nevarnost za zdravje (GHS 08)
Opozorilna beseda: Nevarno

Dodatki
Komponenta za strjevanje (B) vsebuje:
-difenilmetandiizokianat, izomeri in
homologi
Glej informacije proizvajalca.

Opozorilni stavki – nevarnost
H 332 škodljivo za vdihovanje.
H 315 Povzroča draženje kože.
H 319 Povzroča hudo draženje oči.

H 334 Lahko povzroči simptome aler-
gije ali astme ali težave z dihanjem pri
vdihavanju.
H 317 Lahko povzroči alergijski odziv
kože.
H 351 Sum povzročitve raka.
H 335 Lahko povzroči draženje dihalnih
poti.
H 373 Lahko škoduje organom pri dol-
gotrajni ali ponavljajoči se izpostavlje-
nosti.
EUH 204 Vsebuje izocianate. Lahko
povzroči alergijski odziv.

Stavki za označevanje
nevarnih snovi in pripravkov
P 102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P 260 Ne vdihavati
prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P 280 Nositi zaščitne roka-
vice/zaščitno obleko/zaščito za
oči/zaščito za obraz.
P 302 + P 352 PRI STIKU S KOŽO: umiti
z veliko mila in vode.
P 304 + P 341 PRI VDIHAVANJU: prene-
sti žrtev pri oteženem dihanju na svež
zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki
olajša dihanje.
P 305 + P 351 + P 338 PRI STIKU Z OČMI:
previdno izpirajte z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate
in če to lahko storite brez težav. Nada-
ljujte z izpiranjem.
P 312 Ob slabem počutju pokličite CEN-
TER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Navodila
Umazanijo s površine obloge takoj obri-
šite in preostale madeže odstranite z
ustreznim čistilnim sredstvom (npr. s
SCHÖNOX FIX CLEAN).
Neposredno po uporabi očistite orodje
s SCHÖNOX FIX CLEAN.
Pri delu lepilo ne sme priti v stik z vodo.
Upoštevajte napotke proizvajalca
obloge glede polaganja. V primeru
dvomov priporočamo da jo preizkusite
na manjši površini.
Pred polaganjem luksuznih vinilnih
kvadratov (LVT) s pomočjo SCHÖNOX
PU 900 priporočamo vedno izvesti po-
skusno lepljenje. Staranje obloge in
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Upoštevajte priporočila, direktive, predpise DIN in na-

vodila v varnostnih listih. Veljajo tudi priznana pravila

in smernice gradbene stroke. Jamčimo za to, da naši

izdelki zapuščajo proizvodni obrat v brezhibnem sta-

nju. Kljub temu, da so naša priporočila, kako izdelek

uporabljajte, zasnovana na preizkusih in praktičnih iz-

kušnjah, gre samo za splošne napotke, ki ne zagota-

vljajo konkretnih lastnosti teh izdelkov, ker nimamo

nobenega vpliva na gradbene pogoje, na izvajanje

del ali na način obdelave. Ta tehnični predpis za pro-

izvode 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

QUA L ITÄ T S M A N A G E M E NTSYSTEM

Z
E R T I F I Z I E R T E

S

DIN EN ISO 9001

Reg. Nr.  3116-01

Sistem upravljanja kakovosti SCHÖNOX CHÖNOX je

certificiran v skladu z ISO 9001 in 14001 organ DQS.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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razlike med šaržami lahko vplivajo na
lepljenje.
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".
Samo za strokovno uporabo


