SCHÖNOX COMBILEIT®
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Električno prevodno univerzalno lepilo za vse električno prevodne obloge,
primerno je za lepljenje električno prevodnih in antistatičnih preprog, oblog iz vinila, gume in linoleja. Ni potreben električno
prevoden temeljni premaz.

odobren s strani gradbene stroke
gradbeni proizvod preizkušen na emisije na osnovi načel DIBt – odobritev št.:
Z-155.20-168
EMICODE EC 1PLUS R: zelo nizke emisije
PLUS
za notranjo uporabo
prevoden po standardu EN 14 259
ne potrebuje prevodnega temeljnega
premaza
brez topil po TRGS 610
svetle barve, ko se posuši
kratek čas sušenja
primeren za stole, opremljene s koleščki po standardu EN 12 529
primeren za pranje s šamponi po RAL
991 A2
primeren za uporabo pri sistemih talnega ogrevanja
primeren za problematične obloge
primeren za vse izravnalne mase
SCHÖNOX
enostavno nanašanje
hiter nastanek lepilnih vlaken
odporen proti plastifikatorjem

Uporaba
SCHÖNOX COMBILEIT je primeren za lepljenje prevodnih in antistatičnih:
tekstilne obloge, npr. iglane
talne obloge iz PVC
obloge iz sintetične gume v rolah in
kvadratih vse do debeline 3,5 mm
linolej v trakovih
za na primerne vpojne podlage v stanovanjskih in komercialnih prostorih (notranjih).

Zahteve za podlage
Ustrezna trdnost, nosilnost, dimenzijska stabilnost in trajna suhost.
Brez ostankov, ki zmanjšujejo oprijem,
npr. prahu, umazanije, olja, maščob in
nesprijetih delcev.
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Nepoškodovane in ravne površine z
vpojnostjo, primerno za uporabo, dosežete z uporabo izravnalnih mas
SCHÖNOX, debelina sloja za paroneprepustne obloge in za podlage, ki niso
vpojne, vsaj 2 mm.
Stare ustrezne obloge morajo biti trdno
položene, temeljito očiščene in zbrušene ter po potrebi vgrajen ločilni sloj
zaradi plastifikatorjev (npr. s SCHÖNOX
FS).
Prevodni temeljni premaz ni potreben.
Na 30 m2 , bakreni trak dolžine približno 1 m je potrebno prilepiti na potencial ozemljitve. Razdalja med bakrenimi
trakovi ne sme prekoračiti 8 m.
Mrežica iz bakrenih trakov je potrebna
le, če ni na voljo ustrezni potencial za
ozemljitev.
Priključitev na neutralizator potencialov lahko opravi le pooblaščeni elektroinštalater.
V primeru posebne obloge, si preberite
tehnične liste proizvajalca oblog za zahtevano podlago.
Veljajo zahteve ustreznih veljavnih
standardov, direktiv in tehničnih predpisov.

Tehnični podatki
Osnova: sintetična disperzija iz umetne smole s prevodnimi dodatki
Barva: sivkasta
Električni upor: po standardu EN 14
259: 5 Ω
Gostota: 1,26 kg/l
Temperatura shranjevanja: ne nižja
kot + 5 °C
Delovna temperatura: temperatura
tlaka ne nižja kot + 15 °C
Poraba materiala z nazobčano izravnalno lopatico SCHÖNOX:
groba lopatica: približno 500 g/m2
(preproge in linolej)
fina lopatica: približno 300 g/m2 (PVC
in gumijaste obloge)
Čakalni čas: približno 5 - 10 min.
Čas obdelave: približno 20 min.
Čas sušenja: približno čez 24 ur
Končna trdnost: približno čez 72 ur
Vse vrednosti so samo približne, podlegajo lokalnim klimatskim odstopanjem
in se spreminjajo glede na vpojnost
podlag in orodja za aplikacijo.

Priporočeni način dela
SCHÖNOX COMBILEIT je disperzijsko lepilo z zelo nizko vsebino emisij in ga je
pred uporabo potrebno premešati.
Obloge vgrajene s SCHÖNOX COMBILEIT morajo biti aklimatizirane, nenapete in položene ploskovno.
Enakomerno nanesite lepilo po podlagi
s pomočjo priloženega aplikatorja. Preprečite nastanek grudic lepila. Med nanašanjem redno odstranjujte prestrežena vlakna iz aplikatorja.
Priporočena velikost gladilke: ozobljena gladilka SCHÖNOX - groba/fina
Ustrezna količina lepila je določena
glede na hrbtišče obloge. Poskrbite za
ustrezno omočenje.
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lastnosti izdelka

SCHÖNOX COMBILEIT®

Pakiranje
14,0 kg plastično vedro skupaj z nazobčano lopatico SCHÖNOX

Skladiščenje
SCHÖNOX COMBILEIT shranjujte na hladnem in suhem mestu, kjer ni nevarnosti zmrzali.
Čas skladiščenja 1 leto (v zaprti embalaži).
Odprto embalažo po uporabi takoj zaprite in čim prej porabite.
V kolikor nastane površinska povrhnjica na lepilu ga ne umešajte v lepilo
temveč odstranite.

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.
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EMICODE
EC 1PLUS: zelo nizka vsebnost emisij
PLUS

1.59

(Laminat), Parkett und Holzpflaster;
Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen".

GISCODE
D1 - disperzijska lepila in temeljni premazi brez topil

EPD - lastnik izjave
SCHONOX GmbH, zakoniti član Deutche
Bauchemie in Industrieverband Klebstoffe izjavlja, da izdelek izpolnjuje kriterije
za disperzijski proizvod razreda A. disperzijski proizvod razreda a.
OKOLJSKA IZJAVA
acc. ISO 14025 in EN 15804
Lastnik izjave
Deutsche Bauchemie e.V.
Industrieverband Klebstoffe e.V.
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.
Urednik
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Lastnik programa
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Številka deklaracije
EPD-DIV20140063-IBG1-DE
Datum izdaje
04.04.2014
Velja do
03.04.2019

Razred nevarnosti
ni zahtevan

Navodila
Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.
Umazanijo s površine obloge takoj obrišite in preostale madeže odstranite z
ustreznim čistilnim sredstvom (npr. s
SCHÖNOX FIX CLEAN).
Upoštevajte
napotke
proizvajalca
obloge glede polaganja. V primeru
dvomov priporočamo da jo preizkusite
na manjši površini.
Upoštevajte napotke v tehničnem
predpisu BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen
von elastischen und tekstilen Bodenbelägen,
Schichtstoffelementen
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Difuzno neprepustne obloge se morajo
polagati na vpojne podlage med "polsuho fazo".
Linolej in difuzno prepustne obloge,
kot npr. iglane preproge, se morajo polagati na vpojne podlage med "mokro
fazo".
Tekstilne obloge se polagajo na podlage izravnane s pomočjo SCHÖNOX DS
ali SCHÖNOX FS med "pol-vlažno fazo".
Razdalja med posameznimi trakovi linoleja mora biti vsaj za debelino razglednice.
Po polaganju brez mehurjev oblogo
zgladite in nato po čakalni dobi ponovno zgladite ter zvaljajte.
Pred varjenjem stikov počakajte vsaj
24 ur.
Faze polaganja:
- "mokra faza": naneseno lepilo ne izkazuje nobenih vlaken.
- "pol-suha faza": začetek kontaktne
faze, grebeni lepila so prozorni, nastanek vlaken je razvidna. Grebeni lepila
za zdaj še niso posušeni.
Neposredno lepljenje na ostanke starega lepila lahko povzroči reakcijo in
tudi neprijeten vonj.
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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 pro-
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izvode nadomešča vse predhodne različice.
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Reg. Nr. 3116-01

Sistem upravljanja kakovosti SCHÖNOX CHÖNOX je
certificiran v skladu z ISO 9001 in 14001 organ DQS.

Prevale 13, 1236 Trzin
Tel: +386 (0)1 580 95 34
Fax: +386 (0)1 580 95 33
Email: info@si.sika.com
SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

Slovenija
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Sika d.o.o.

