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kvalitet og bærekraft |
SCHÖNOX SLK PLUS står for en ny generasjon spissprodukter når det
gjelder kvalitet, bruksegenskaper og sikkerhet. Dette er miljøriktige

I
I

produkter, fremstilt gjennom ny og bærekraftig teknologi, tilpasset
fremtidens utfordringer.

| Let´s stick together | www.schoenox.com |
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|  Den perfekte kombinasjon av kvalitet og bærekraft
Profesjonelle håndverkere forventer produkter som er sikre, arbeidseffektive og behagelige å jobbe med. Mens arkitekter og byggplanleggere ser etter trygge produkter med stort bruksområde. Begge grupper må daglig fronte kravstore
oppdragsgiveres ønsker om miljøriktige løsninger og varige resultater. SCHÖNOX SLK PLUS representerer en ny og komplett
generasjon av miljøvennlige og bærekraftige kvalitetsprodukter.

| Kvalitet

Meget bruksvennlig
Det nye flislimet er støvredusert, smidig og bruksvennlig. Ved legging av storformatfliser, blandes
limet til en flytlimkonsistens.

| Bærekraft

Vi bidrar til en bærekraftig fremtid

Miljøvennlige råmaterialer
Gjennom ny teknologi, består vesentlige komponenter i SCHÖNOC SLK PLUS av miljøvennlige råstoffer, bl.a. vulkansk lava og resirkulerte materialer.

Strekkfasthet (C2) i N/mm²
i henhold til EN 12004
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Godkjenningskrav

Testverdier SLK PLUS

Normalt klima

Fuktig miljø

Varmt miljø

Fryse/tine-syklus

Topp testresultater

Dekker større limflate

SCHÖNOX SLK PLUS er utprøvd under alle klimaforhold

SCHÖNOX SLK PLUS har en fillerteknologi som øker

med førsteklasses testresultater, både i egne og nøytrale

dekkevnen. 80% større flate sammenlignet med

laboratorier.

tradisjonelle flislim.

Lave CO2-utslipp

Lav emisjon

Takket være ny råstoffteknologi har det nye flislimet over

SCHÖNOX SLK PLUS er et lavemisjonslim godkjent

35% lavere CO2-utslipp enn tradisjonelle lim som er klas-

etter EC 1PLUS R, og tilfredsstiller de strenge emi-

sifisert etter C2 TE S1.

sjonskravene for bruk i boliger og kontorbygg.

| SCHÖNOX SLK PLUS
Den perfekte kombinasjon av
kvalitet og bærekraft |

Større dekning, takket være lettfiller-teknologi

Bedre transportøkonomi og dermed miljøgevinst

Limer alle typer keramiske fliser (inne og ute)

Inneholder ca 50% resirkulerte råmaterialer

90% støvredusert

Velegnet til gulvfliser i store formater

Primer unødvendig på de fleste underlag

Svært emisjonsfattig

Lett å påføre

Lang åpentid

Kan legges i tykke lag, opp til 15 mm

Oppfyller kravene i DIN EN 12004 / C2 TE S1

Sigefritt ved montering av tunge fliser på vegg

Akzo Nobel Coatings AS
1411 KOLBOTN. Tlf 66 81 94 00
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Reg. Nr. 3116-02

The SCHÖNOX-management
systemist
is certified
Das
SCHÖNOX-Managementsystem
nach
ISO
9001 und
14001
DQSbyzertifiziert.
according
to ISO
9001von
andder
14001
the DQS.

01/2013 Varenr: 33425 Opplag: 3000

TI

GE

R

S

ZE

www.schonox.no

