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|  Lavtbyggende avrettingssystem for 

flytende påstøp - min. tykkelse på 14 mm  |

|  www.schoenox.no  |

|  SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEM
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|  Lavtbyggende avrettingssystem for 

flytende påstøp - min. tykkelse på 14 mm  |

|  SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEM

SCHÖNOX RENOTEX 3D - 

3-dimensjonal armeringsduk

  Lavtbyggende

 God trinnlydsreduksjon

 Svært lav basisvekt

 Omtrent ingen krav til underlaget

CR
ACK-BRIDGING
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SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEMET er et alternativ til tradisjonell armering 

og avrettingsmasse i byggeprosjekter der bæreevnen ikke tillater en slik 

løsning, eller ved begrensninger i forhold til byggehøyde. Det er også et 

interessant alternativ til vanlige avrettingsmasser på utfordrende underlag. 

3D armeringsduk, i kombinasjon med SCHÖNOX HS 50 avrettingsmasse, 

gir mulighet for en ekstrem tynn påstøp.  Dette åpner opp for markedets 

tynneste flytende gulv på kun 14 mm. Tradisjonelle flytende gulv legges  

i 40 mm.

|  SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEM

|  Rask utbedring av eksisterende gulv

passer også for svake underlag |

SCHÖNOX HS 50 - 

Selvutjevnende avrettingsmasse 

med Hybrid-Active-Dry Technology 

  Ekstremt hurtigtørkende

 Pumpbar

 Selvutjevnende

 Svært lav spenning

SCHÖNOX RS 50 - 

Selvklebende isolasjonsbånd med 

integrert tettefunksjon mellom 

gulv og vegg 

   Ikke nødvendig med ytterligere tetting 

mellom gulv og bånd 
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|  SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEM

SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEMET overbeviser med uslåelige fordeler og egenskaper.

På et øyeblikk er også ditt prosjekt – «Klar, ferdig!»

Rissoverbyggende

Ved bruk av et flytende system, 

kan eksisterende sprekker repareres.

CR
ACK-BRIDGING

Avrettingssystem med trinnlydsdemping

Lavtbyggende fra 14 mm til 26 mm  

inkludert trinnlydsdemping.

14 mm

Lav basisvekt

SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEMET har en lav  

basisvekt på    26 kg/m².

Patentert

SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEMET  

er patentert.

Enkel behandling

Systemet gjør arbeidet enkelt, og man sparer tid 

sammenlignet med å gjøre en påstøp.
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|  SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEM

Materialklasse A2

Ikke brennbart – derfor godkjent til bruk  

i offentlige bygninger, som skoler, sykehjem,  

sykehus, hoteller, etc.

Høy trinnlydsforbedring

Ved bruk av systemet vil lyden reduseres til 23 dB  

på et gulv på 28 mm.≥16 dB.

IM
P
A
CT

 SOUND INSULA
TIO
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Egnet for alle underlag

SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEMET er egnet til direkte bruk 

på omtrent alle gulv og belegg. 

Rask behandling

Beleggklar etter allerede 48 timer, selv under mindre 

perfekte klimatiske forhold.

R
ED

UCED DRYING T

IM
E

Ekstrem høy belastningsevne

På isolasjon er det mulig med enkeltbelastninger opp til 

400 kg og overflatebelastninger opp til 500 kg pr. m2.
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SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEMET er enkelt å jobbe med. Man sparer tid, sammenlignet med bruk av andre  

påstøpningssystemer. 

Hvor mye tid som kan spares vises her, trinn for trinn:

|  Slik brukes systemet - trinn for trinn

1 SCHÖNOX RS 50 isolasjonsbånd 

limes til alle berørte vegger.

6 Sporene er plassert på langsiden 

og overlappes ved legging.

2 Avhengig av systemutførelse brukes 

en beskyttende plast 0,2 mm under  

RENOTEX 3D Systemet.

4 Finn ut hvor mange lengder som trengs i henhold til romstørrelsen, og klipp, 

om nødvendig, lengdene på forhånd.

7 På den ene siden av armeringsduken er det et tynnere sjikt på ca 9 cm. 

Plasser siden med overlapp etter denne kanten, slik at avrettingsmassen 

kan trenge igjennom.

3 Når det brukes som flytende  

konstruksjon.

5 Hold minst 10 mm avstand fra 

kantstripen.
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|  Slik brukes systemet - trinn for trinn

8 SCHÖNOX RENOTEX 3D  

armeringsduken legges på hele 

gulvflaten.

11 Ekstremt lavtbyggende. 14 mm 

uten trinnlydsdemping.

9 Påfør SCHÖNOX HS 50 avrettingsmasse. Ved større arealer, anbefales bruk 

av hurtigblander eller pumpe.

12 SCHÖNOX HS 50 er klar for  

sliping etter kun 12 timer.

10 VIKTIG: Ikke påfør massen mot det overlappende området, for å  

unngå en overflyt.

13 Etter 48 timer er overflaten beleggklar for nesten alle typer av belegg.
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Avrettingssystem - hurtigtørkende 
med høy bæreevne

 Svært lavtbyggende

 Høy bæreevne

 Hurtigtørkende

 Egnet til de fleste typer belegg

Sikker og enkel trinnlydsforbedring av  
høy kvalitet

 Svært lav konstruksjonshøyde og ideell til   

 oppussing

 Trinnlydsforbedringsmål i henhold til EN 140-8 av  

 23 db med en lagtykkelse på 28 mm

Kan brukes til omtrent alle svake typer underlag

For isolasjon

Det perfekte alternativet til omtrent  
alle typer avrettingsmasse

  Perfekt for enhver takforlengelse

 Lav basisvekt

 Enklere å behandle enn vanlige avrettingssystemer

 Lett å kombinere med trinnlydsdemping

På trebjelker med CC 60

|  Bruksområder
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Kan kombineres med omtrent  
alle typer varmesystemer

     Den lave oppbyggingen garanterer en hurtig  

 transport av varme og minimerer dermed en høy  

 strømregning

Til gulvvarme

Kombineres raskt med forsegling av 
armeringsduk ved oppussing

  Ideell i fravær av forsegling etter DIN 18533

 Svært godt egnet til oppussing hvor kravene er høye

Kravene til ethvert system avhenger av komponentene som kreves.  

For ytterligere informasjon – vennligst se Produktdatablad. 

Armeringsduken etter DIN 18533

|  Bruksområder
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|  Prosjekt med SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEMET
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|  Prosjekt med SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEMET

|  Prosjektbeskrivelse

Prosjekt:   Rehabilitering av hovedkontoret til en sportsprodusent 

i Berlin – Friedrichshain-Kreuzberg

Byggeperiode:  Desember 2019 til Februar 2020

Arealstørrelse:   3600 m² fordelt på 4 etasjer, utført i 4 byggetrinn

Byggherre:  Sportartikelhersteller 

Entreprenør:  Fa. Carl Jensen, Hamburg 

Produkter:   SCHÖNOX RENOTEX® 3D SYSTEMET  

    sammen med produktene

    - SCHÖNOX RS 50 isolasjonsbånd

    - SCHÖNOX RENOTEX® 3D armeringsduk

    - SCHÖNOX HS 50 avrettingsmasse „Hybrid“

Et knapt levedyktig og gammelt underlag som ikke ville blitt godkjent som  

underlag for fliser og gulvbelegg, i den administrative delen av bygget.

I hovedkvarteret i Berlin til sportsvareprodusenten er det lagt ca. 3600 m2.

Den nåværende betongkonstruksjonen hadde ikke god nok styrke eller bæreevne 

til å bygge videre på tradisjonelt vis. Blant annet de defekte materialovergangene 

tillot ikke direkte belegging av et dekke. Med legging av den nye og unike RENOTEX 

3D SYSTEMET fra SCHÖNOX, sammen med det tradisjonelle selskapet for gulvarbeid 

– Fa. Carl Jensen fra Hamburg, kom de frem til en løsning som overbeviste både 

planlegger og byggherre. 

SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEMET er et lavtbyggende, svært belastbar og flytende 

avrettingssystem utviklet av Sika, Rosendahl. Overflaten er meget godt egnet for 

direkte legging av nesten alle typer gulv og gulvbelegg.
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Sika Deutschland GmbH

Subsidiary Rosendahl

Alfred-Nobel-Straße 6

48720 Rosendahl, Germany

Tel.: +49 (0)2547-910-0

E-Mail: info@schoenox.de

Dette er systemet:

SCHÖNOX RENOTEX 3D - armeringsduk

 Lav oppbygging

 Tredimensjonalt armeringsduk

 Trinnlydsforbedring

 Svært lav egenvekt

 Omtrent ingen krav til underlaget

SCHÖNOX HS 50 - avrettingsmasse 

 Avrettingsmasse på hybridbasis

 Pumpbar

 Selvutjevnende

 Svært lav spenning

 Rask utvikling av styrke blir 35 Mpa

 God slipbarhet

 Rissfri, også på tykkere sjikt

 Svært hurtigtørkende

SCHÖNOX RS 50 - isolasjonsbånd

 Selvklebende og integrert

 Tetting mellom gulvet og båndet er ikke lengre nødvendig

 Ideell for å unngå lydbroer

|  Lavtbyggende avrettingssystem 

for tyntflytende påstøp - min.  

tykkelse på 14 mm |

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Tlf. +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

FagFlis
Din lokale FagFlis-forhandler finner du på: 

www.fagflis.no
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