| Flytande golv med SCHÖNOX CLS

| En utmärkt lösning
vid renovering och ombyggnad |
SCHÖNOX CLS är en snabbhärdande grov avjämningsmassa med trögflytande
egenskaper för att underlätta t ex fallbyggnad. Den är ock så en problemlösare vid renovering och ombyggnad, vid de tillfällen då det finns flera
slags underlag. Även där man inte vill avlägsna den tidigare beläggningen,
t ex trägolv, betong eller klinkers. Det är där SCHÖNOX CL S läggs i flytande
konstruktion.
Den flytande konstruktionen rekommenderas för kvadratiska/rektangulära
ytor upp till ca 20 m 2 . Avjämna med minst 30 mm SCHÖNOX CL S på ett
avskiljande skikt, utan vidhäftning mot befintlig beläggning/underlag.
Det förutsätter att det inte förekommer fukt och att underlaget är jämnt
och bärkraftigt.

| www.schonox.se |

| Flytande golv med SCHÖNOX CLS
Arbetsbeskrivning
■

■

|

Se till att underlaget är jämnt och bärkraftigt.
Applicera en expansionslist runt väggar och på alla vertikala delar. Det är
viktigt att ha rörelseutrymme mot fasta installationer.

■

Lägg ner PE-folie eller liknande på golvet med överlappning i skarvarna
(200 mm). Se till att PE-folien ligger väl an mot underlaget. Vik upp PEfolien (50-100 mm) på väggarna och på alla vertikala delar så som 		
rörgenomföringar, pelare osv. Det är viktigt att inte avjämningsmassan
flyter ner under PE-folien och får vidhäftning mot befintligt underlag.

■

Lägg ner armeringsnät på PE-folien med ca en maskvidds överlappning.
Anpassa armeringsnätet så det inte bygger för mycket i skarvarna. 		
Dörröppningar eller liknande ska avdelas med avstängningslist.

■

Använd självhäftande nivåpinnar, så att minsta skikttjocklek (30 mm) 		
med SCHÖNOX CLS som flytande golv uppfylls.

■

Ytbeläggning kan ske efter ca 3 dagar och senast efter 7 dagar. Den 		
angivna torktiden förutsätter ca +20°C, 50% RF och bra ventilation i 		
lokalen. Beläggs inte konstruktionen inom 7 dagar ska golvet täckas med
plastfolie eller primas för att undvika kantresning.

Armeringsnät N4150 (godstjocklek 4 mm och ruta 150 mm) eller likvärdigt

■

Åldersbeständig PE folie 0,2 mm

■

Nivåpinnar

■

Expansionslist / Casco Thermolist / SCHÖNOX Edgestrip
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Tillbehör som används i konstruktionen:
■

Tekniskdata SCHÖNOX CLS:
Åtgång:

ca 1,9 kg/m 2 /mm

Gångbar:

ca 90 minuter

Brukstid vid +20°C: ca 20 minuter
Beläggningsbar:

ca 1-3 dygn (50 mm)

Skikttjocklek:

5-70 mm
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