|  SCHÖNOX PZG

|  Produkter i systemet
Primer
SCHÖNOX KH

Dispersionsbaserad primer som används till att
täta och förbättra vidhäftningen.

Lagningsbruk och avjämningsmassa
SCHÖNOX PL

Snabb cementbaserad lagningsmassa, fungerar
både inne och ute. Skikt: 1-10 mm.
Emicode: EC 1R Plus.

SCHÖNOX PL PLUS

Snabbt cementbaserat mur- och lagningsspackel,
fungerar både inne och ute. Skikt: 3-30 mm.
Emicode: EC 1R Plus.

SCHÖNOX SP-X

Dammreducerad fin avjämningsmassa med
mycket god flytförmåga. Endast inomhus.
Skikt: 0,5-25 mm.
Emicode: EC 1R.

SCHÖNOX RS 50

Elastiskt tätband för montering i golv-/väggvinkeln. Tätbandet är vikt på mitten för enklare
montering och har enbart lim på delen mot
golvet. H: 50 mm, L: 20 m, D: 5 mm.

Armering
SCHÖNOX PZG

Starkt armerande glasfibernät. Förpackning:
1x25 m.

Fästmassa
SCHÖNOX Q12

Deformations- och rörelseupptagande fästmassa
En mycket flexibel, fiberförstärkt fästmassa.

Fogbruk
SCHÖNOX SU

Snabbt, flexibelt och flytande och fogbruk.

SCHÖNOX UF PREMIUM

Dammreducerat fogbruk för alla typer av plattor
och natursten.
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| Keramik på träbjälklag och andra kritiska underlag
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Trä är ett naturmaterial som rör sig under året, allt eftersom temperatur och luftfuktighen växlar. Att belägga det flexibla
träbjälklaget med ett styvt keramiskt material är därför en stor utmaning. Monteras keramiken direkt på träbjälklaget blir
rörelserna för stora och då spricker fogbruk och fästmassa vilket gör att plattorna släpper. Här erbjuder SCHÖNOX en enkel
och smidig lösning.
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Se till att brädorna är fast förankrade i bjälkarna

När primern är torr tätas sprickor och hål med någon

Häfta fast SCHÖNOX PZG i underlaget. Se till att

Avjämna golvet med den flexibla och tunnflytande

och väl rengjorda. Förbehandla och prima sedan

av SCHÖNOX universella lagningsbruk, så som

våderna överlappar varandra med minst 50 mm

avjämningsmassan SCHÖNOX SP-X. Minsta skikt

underlaget med SCHÖNOX KH blandat med vatten

SCHÖNOX PL eller SCHÖNOX PL PLUS.

och montera inte närmare vägg än cirka 30 mm.

tjocklek är 8 mm och max är 25 mm.
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Montera och täta i golv-/väggvinkeln med SCHÖNOX
RS 50. Den absorberar även rörelser i materialen.
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Kapa till våder av SCHÖNOX PZG som passar ytan.

7

8

Den flexibla och deformationsupptagande fäst-

För fogning av keramik vid stora ytor och där

massan SCHÖNOX Q12 används sedan för att på

arbetet är satt under tidspress, rekommenderas

bästa sätt montera den keramiska beläggningen.

det snabba och flytande fogbruket SCHÖNOX SU. I
annat fall används det dammreducerade fogbruket
SCHÖNOX UF PREMIUM.

