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Generelt 

 Underlaget skal være stabilt, fast, tørt og rent.  

 For beste resultat anbefaler vi at lokalets temperatur og den relative  
fuktigheten bør være mellom +18

º
C til +22

º
C og 30-60% RF. 

 Også sparkelmassen bør ha den temperaturen. 

 Beste løsningen er å alltid ta bort alle gamle gulvmaterialer, inklusive lim. 

 Om dette ikke kan fjernes, så må man nøye kontrollere at materialet sitter fast i underlaget. 

 Gammel polish og voks fjernes med polishfjerner, gulvet vaskes med rent kalt vann etterpå. 

 

Priming 

 Priming på PVC skal utføres med SCHÖNOX PX 3716,og det er viktig å slipe overflaten først. 

 

Avretting 

 Ved sparkling av nålefilt brukes SCHÖNOX DS direkte på nålefilten uten primer og med en slett  
stålsparkel. Sørg for å trykke sparkelmassen ned i nålefilten. 

 Ved avretting på nålefilt, myke og sviktende underlag skal SCHÖNOX APF/Renotex brukes  
- min. 8 mm. Renotex er en multiaxiell armeringsmatte. 

 Ved sparkling av PVC, linoleum, gummi og kork finsparkles det med SCHÖNOX DS i tynne sjikt slik, at  
mønster, kanter, småhull ol. forsvinner. 

 SCHÖNOX DS legges i maks 2 mm tykke sjikt pr. gang. 

 Skal det avrettes i tykkere sjikt, kan SCHÖNOX AP/APF brukes. 
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Å tenke på 

 SCHÖNOX AP skal blandes i en ren dunk. Rester fra sementbaserte masser kan påvirke både  
brukstid og herdetid. Bruk alltid riktig vannmengde i blandingen.  

 Vanntemperaturen skal være mellom +10-20ºC. 

 Ved lavere temperatur og/eller dårlig ventilasjon forlenges tørketiden. Luftsirkulasjonen bør  
være >0,5 ggr/time. 

 De herdetider som er oppgitt på forpakningen gjelder ved +18
º
C og 50% RF. Ved lavere temperatur  

og høyere luftfuktighet, forlenges herdetiden. Ved høyere temperatur og lavere luftfuktighet, forkortes  
herdetiden 

 Direkte sollys og gjennomtrekk skal unngås. 

 De beste forutsetningene oppnås når underlagets temperatur ligger mellom +10 - +20
º
C ved  

sparkling og herding.  

 Ved høy temperatur og samtidig lav luftfuktighet, bør sparkelmassen overdekkes, eller at det nye  
gulvmaterialet legges så fort sparkelmassen er tørr. Dette gjelder fremfor alt ved sparkling på  
svake underlag.  

 Ved sparkling av hull eller kanter med sementbaserte produkter skal man forsikre seg  
om at SCHÖNOX AP er gjennomtørket. 

Produkter 

 SCHÖNOX DS 3739 

 SCHÖNOX AP 3621 

 SCHÖNOX APF 3625 

 SCHÖNOX Renotex 3737 

Verktøy 

 Casco Bredsparkel 6444-46 

 
 


