| SCHÖNOX Q-serie

Flislim til et hvert formål –
Q-serien

| www.schonox.no |

| Rett løsning for alle utfordringer som enhver flisl
Enhver flislegger møter uforutsette utfordringer på arbeidsstedet. Fysiske forhold kan endre seg fra én flate til en
annen. Plutselig kan du stå overfor et svakt eller skadet underlag, der tidsfaktoren gjør det vanskelig å endre prosessen
eller fremskaffe andre produkter. Da er det trygt å vite at du kan stole fullt ut på egenskapene til Q-serien.
Sammen løser vi utfordringene!

Q-Serien gir deg disse fordelene:
Overbevisende flerbruksegenskaper: kan brukes til mange typer applikasjoner og flistyper.
Behagelig å jobbe med: fin og lett kremkonsistens. Sigefri.
Enestående effektivitet: økonomisk forbruk, rask herdeprosess, høy styrke.
Pålitelig: hvert Q-lim oppfyller EN 12004-standard ved alle blandingsforhold (fra Q6).

Allrounderen
Smidige pulverlim for krevende
oppgaver, variabel blanding og
flerbruksegenskaper. Bassenglimet.

Den miljøvennlige
Den pålitelige

Spesial-flislim som inneholder ca. 50 %
resirkulerte og miljøvennlige råvarer.

Fleksibelt flislim, også i hurtigvariant.
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Dessuten lettfiller. Variabel blanding.

egger møter: SCHÖNOX Q-serie.

| Gjør jobben enklere
Normalt vil et lims tekniske egenskaper variere, avhengig av mengde
innblandet vann. F. eks. vil høyt vanninnhold føre til betydelig
redusert strekkfasthet. Da er det trygt å vite at Q-serien er utviklet
for svært høye toleranser når det gjelder dosering av vann. Sagt på en
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blandingsforhold, noe som selvsagt kan bety store tidsbesparelser i bruk.
Hvert produkt i Q-serien, fra Q6, er testet og sertifisert for ulike
anbefalte blandingsforhold.
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enkel måte: Limet beholder sine egenskaper, selv ved ”omtrentlige”
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Testet og sertifisert for
alle blandinger!

Spesiallimet
Den perfekte løsningen til
utfordrende underlag.

Natursteinlimet
Svært fleksibelt flislim for ukalibrerte og
kalibrerte fliser, alle typer naturstein samt
alle andre flis/storformatfliser.
Førstevalget til naturstein. Variabel blanding.
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| SCHÖNOX Q12

| Spesielt egnet for legging av
keramiske fliser på fersk betong
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og storformatfliser utendørs.
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| Spesiallimet.

Bruksområder:

Lavere forbruk

For nystøpt betong
For svømmebasseng

Tradisjonelt
flislim

For balkonger og terrasser

Q12

For storformatfliser på gulv
For vegg og gulv
For sjikttykkelser opp til 15 mm
(vegg og gulv)
Velegnet til gulvvarmesystemer

Produktegenskaper:
Ekstrem fleksibel

Rekker 35 %
lengre

Variabel vannmengde for
vegg- og gulvliming

Lavt forbruk – inneholder lettfiller (~2,2 kg/m²/8 mm tannsparkel)
Smidig å påføre
Godkjent iht. Etag 022 i kombinasjon med SCHÖNOX membransystemer
Støvredusert
Lang monteringstid
Lang korreksjonstid
Forsterket med fiber
Sterkt syntetisk-harpiks modifisert
Ekstrem strekk-, kompresjons- og skjærstyrke
Primerfri på mange underlag
Høyt polymerinnhold

For liming på fersk betong

For svømmebasseng
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| SCHÖNOX Q9 / Q9 W

| Limet som kan brukes på nærmest
all naturstein, kalibrert og ukalibrert,
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samt keramiske fliser.
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| Natursteinlimet.
Raskt og fleksibelt flislim med svært høye ytelser.
Har lettfiller. Beste valg til natursten.

Bruksområder:

Produktegenskaper:

Keramiske fliser

Oppfyller kravene i C2 FTE S1,

Granittkeramikk, spesielt

i henhold til EN 12004

storformatfliser

EMICODE: EC 1 PLUS R

Naturstein

For vegg og gulv

Teglfliser

Inne og ute

Håndlaget keramikk

Binder vannet, motvirker misfarging

Kalibrert og ukalibrert naturstein,

Vannmengden kan varieres for best 		

som er ømfintlig for misfarging

konsistens ved montering på henholds-

Natursteinsmosaikk

vis vegg og gulv (flytlim)

Glassmosaikk

Inneholder lettfiller

Anbefales ved gulvvarme

Selvtørkende (forhindrer misfarging)
Velegnet for bruk i våtrom
Hurtig flissetting
God vedheft ved alle typer bruk
Lavt forbruk / høy limdekning
Primer ikke påkrevet
Meget hurtigherdene
Limsjikt opptil 30 mm

Fordeler for deg:
Alt-i-ett-produkt med suverent resultat – effektivt, tidsbesparende, drøyt i bruk.

Et sikkert valg ved liming av naturstein.
SCHÖNOX Q9 / Q9W reduserer risikoen
for missfarging til et minimum.
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| SCHÖNOX Q8

| En 100 % bærekraftig løsning.
Den perfekte kombinasjonen av
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kvalitet og bærekraft: SCHÖNOX Q8
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| Innovativ teknologi som tar hensyn
både til miljøet og flisleggeren.
Bruksområder:
Våtrom
Svømmebasseng
Terrasser og balkonger
Vegger og gulv
Storformatfliser (spesielt på vegg)
For sjikt opp til 15 mm (vegg og gulv)
Gulvvarmesystemer

Produktegenskaper:
Inneholder ~ 90 % resirkulerte råvarer
Vannmengden kan varieres for best konsistens ved
montering på henholdsvis vegg og gulv (flytlim)
Svært lavt forbruk – inneholder lettfiller (~1,6 kg/m²/8 mm tannsparkel)
Oppfyller kravene til Etag 022 i kombinasjon med SCHÖNOX membransystemer
Lang åpentid
Konsistens som pisket krem, dvs. svært lett å påføre
Støvredusert

Konseptet SCHÖNOX Q8 er vårt mest bærekraftige flislim. Limet
overgår kravet om ca. 50 % resirkulerte råvarer i et bærekraftig
produktet. Bruken av lettfiller er også svært høyt. Selv om den
enkelte sekk ikke veier mer enn 15 kg, vil denne sekken rekke
like langt som 25 kg konvensjonelt flislim. I tillegg til at produktet
blir lettere og bære, resulterer dette lettere
produktet i lavere CO² utslipp under transport.
Dette raske og brukervennlige limet gir deg
derfor en økologisk fordel.

SCHÖNOX Q8 er det optimale valget ved
setting av storformatfliser på vegg.
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| SCHÖNOX Q6/Q6 W

| Et smidig universallim for svært
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allsidig bruk: SCHÖNOX Q6 / Q6 W
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| Mange bruksområder – stor
fleksibilitet betyr høy effektivitet.
Bruksområder:
Våtrom
Svømmebasseng
Terrasser og balkonger
Glassmosaikk (Q6W)
Vegger og gulv
For sjikt opp til 25 mm (vegger og gulv)
Varmegulv

Produktegenskaper:
Oppfyller kravene til Etag 022 i kombinasjon med
SCHÖNOX membransystemer
Vannmengden kan varieres for best konsistens ved montering
på henholdsvis vegg og gulv (flytlim)
Svært lavt forbruk – inneholder lettfiller (~2,4 kg/m²/8 mm tannsparkel)
Inneholder trassement
Gangbar/fugeklar etter 12 timer
Lang åpentid
Svært gode appliseringsegenskaper
Støvredusert

SCHÖNOX Q6 / Q6 W er svært godt egnet for

SCHÖNOX Q6 / Q6 W er godt egnet

svømmebasseng og andre våtromsområder.

for montering av keramiske fliser
på balkonger og terrasser.
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| SCHÖNOX Q4 / Q4 RAPID

| Pålitelig lim for mange oppgaver:
SCHÖNOX Q4 / Q4 RAPID
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| For flere bruksområder.
Q4

Q4 Rapid

Bruksområder:

Bruksområder:

Våtrom

Våtrom

Vegger og gulv

Hurtig installasjoner

For sjikt opp til 10 mm

Vegger og gulv

Innen- og utendørs

Som heftbro for avrettingsmasser

Varmegulv

For sjikt opp til 10 mm
Innen- og utendørs

Produktegenskaper:

Varmegulv

Oppfyller kravene til Etag 022
i kombinasjon med SCHÖNOX
membransystemer

Produktegenskaper:
Oppfyller kravene til Etag 022 i
kombinasjon med SCHÖNOX
membransystemer
Hurtiglim - gangbar/fugeklar etter
3 timer
Lavt forbruk - inneholder lettfiller
(~2,5 kg/m²/8 mm tannsparkel)
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| Notater
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Ønsker du å oppnå mer
med mindre innsats?
Det gjør vi også.
Spesiallimet

Gjør jobben din mer effektiv:
bli kjent med SCHÖNOX Q-serie
Valg av riktig flislim er lett, fordi SCHÖNOX Q er en gjennomtenkt 		
produktserie med mange fleksible produkter.
De fleksible produktene i SCHÖNOX Q-serien gjør det enkelt å velge riktig,
særlig om jobben skulle by på uforutsette utfordringer.
Optimalisert sortiment forenkler lagerholdet og gir lavere transportkostader.

Natursteinlimet

Kan blandes tynt for gulv og storformatfliser, eller tykt for vegg.
Alle produkter, f.o.m. Q6, er velegnet for både vegg og gulv.

100% sikkerhet med SCHÖNOX Q-serie
Den miljøvennlige

• 100 % sikker ytelse ved alle blandingsforhold f.o.m. Q6.
• Opprettholder kvaliteten ved «alle» blandingsforhold f.o.m. Q6.
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• Sertifisert og testgodkjent for alle anbefalte blandingsforhold.
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Reg. Nr. 3116-02

Das SCHÖNOX
SCHÖNOX-Managementsystem
The
management system ist nach
ISO
9001 und
14001
von
der
DQSby
zertifiziert.
is
certified
to ISO
9001
and
14001
DQS.

Varenr: 33425

Sika Norge AS
www.schonox.no
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www.fagflis.no

Husk at det er våre produktdatablader og arbeidsbeskrivelser, samt lokale forskrifter og lover som er gjeldene
ved endelig valg av produkt.

EM

SCHÖNOX flisprogram
markedsføres av FagFlis

Opplag: 3000

Den pålitelige

