Flere støvreducerede produkter, med
endnu flere anvendelsesområder
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| Vælg et støvfrit arbejdsmiljø.
For helbredets, tidens og kundernes skyld |

Vores sortiment af støvreducerede produkter
vokser hurtigt. I dag kan vi tilbyde hele tolv
forskellige produkter til fastgørelse, fugning og
afretning, både cementbaserede og gipsbaserede, hvor støvet i forbindelse med blanding er
blevet reduceret med op til 90 %.

Med flere støvreducerede produkter bliver det
meget lettere at vælge det rigtige produkt, eller
den rigtige arbejdsmetode, både med henblik
på dit eget eller andres arbejdsmiljø. Fordelene
ved at bruge vores støvreducerede produkter
standser ikke bare ved det helbredsmæssige
aspekt. Gevinsten kan også beregnes i tid:
Du bruger mindre tid på rengøring, og andre
aktiviteter i lokalerne kan fortsætte uforstyrret
uden afbrydelser eller flytning. En klar gevinst,
ikke mindst når det gælder arbejde på skoler,
i butikker eller offentlige institutioner.

I stedet kan du anvende den sparede tid på
kvaliteten i dit job. På højere kvalitet og mindre
stress. Det er fordele der altid kan betale sig,
både for dig selv og for din kunde.

Vi lover, at vores støvreducerede produkter har
samme tekniske og praktiske kvaliteter, som
vores traditionelle produkter. Alt fra arbejdsegenskaber til endelig hærdning vil du opleve
nøjagtig lige så godt, hvis ikke bedre. Du behøver med andre ord ikke at ændre din måde at
arbejde på, når du skifter til støvreducerende
produkter.

De bindemidler, der er tilsat for at reducere
støvet i vores produkter, er alle miljøvenlige
og uden yderligere risiko for dit arbejdsmiljø.

| Cementbaseret gulvspartel |

Brugen af støvreducerede produkter stiger nu hurtigt.
En af årsagerne til dette er, at vi på et meget tidligt
stadie kunne tilbyde flere støvreducerede alternativer
til vores mest benyttede cementbaserede gulvspartler,
der anvendes til normale underlag. Det vil sige underlag der kan tåle hurtige tørretider og dermed de
overfladespændinger der opstår når spartlen tørrer.

| SCHÖNOX FIN |

| SCHÖNOX EF |

SCHÖNOX FIN er en støvreduceret og finkornet, standfast spartelmasse, der anvendes til opretning og reparation af de
fleste underlag før montering af belægning. Anvendes i private boliger, skoler,
kontorer, hospitaler og lignende.

SCHÖNOX EF er en støvreduceret og finkornet, standfast reparations spartelmasse, der anvendes til opretning og
reparation af de fleste underlag før montering af belægning. Anvendes i private
boliger, skoler, kontorer, hospitaler og
lignende.

Lagtykkelse: 0 mm – 5 mm
Gangbar: efter ca. 1 time
Belægningsklar: efter ca. 3 timer

Lagtykkelse: 0 mm – 20 mm
>20 mm iblandes 12,5 kg sand (0 – 8mm)
Gangbar: efter ca. 1 time
Belægningsklar: efter ca. 2 timer

| SCHÖNOX SP-X |

| SCHÖNOX TX |

SCHÖNOX SP-X er en selvnivellerende og
støvreduceret spartelmasse der anvendes til spartling af beton, betonpudslag
hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Anvendes i private boliger,
skoler, kontorer, hospitaler og lignende.

SCHÖNOX TX er en støvreduceret, selvnivellerende og hurtighærdende tyndpuds,
der anvendes til indstøbning af gulvvarme på betonunderlag, hvor der senere
skal monteres gulvbelægning/keramiske
fliser. Anvendes i private boliger, skoler,
kontorer, hospitaler og lignende.

Lagtykkelse: 0,5 mm – 25 mm
Gangbar: efter ca. 3 timer
Belægningsklar:
efter ca. 16 timer <10 mm
efter ca. 24 timer >10 mm

Lagtykkelse: 3,0 mm – 40 mm
Gangbar: efter ca. 3 timer
Belægningsklar:
efter ca. 24 timer <10 mm
efter ca. 3 døgn <20 mm
efter ca. 7 døgn <40 mm

| Lim- og fugemasser |
Vi har også udvidet vores støvreducerede sortiment af
lim- og fugemasser. Det indebærer bl.a. at du nu kan
forbedre dit arbejdsmiljø, men også spare tid, når du
skal lime eller fuge keramiske belægninger.

Nyhed!

| SCHÖNOX UF Premium |
SCHÖNOX UF PREMIUM er en hurtighærdende, cementbaseret fugemasse til fugning af keramiske fliser, klinker, mosaik,
natursten o. lign. i fugebredder 1 – 12 mm.
SCHÖNOX UF PREMIUM har en finkornet
struktur og er særligt egnet til mindre og
ikke sugende fliser.

Brugstid: ca. 60 min. ved +18° C
Gangbar: efter ca. 6 timer
Fugebredde: 1 – 12 mm

Nyhed!

| SCHÖNOX PFK PLUS |

| SCHÖNOX PFK White |

SCHÖNOX PFK PLUS er en fleksibel, støvreducerende og langtrækkende fliseklæber, der anvendes til montering af keramiske fliser, klinker, mosaik o.lign.
Produktet har fine arbejdsegenskaber og
anvendes på gulv og væg både ude og inde.

SCHÖNOX PFK White er en fleksibel fliseklæb, der anvendes til opsætning og nedlægning af keramiske fliser. Schönox PFK
White kan anvendes inde – og udendørs
på de fleste typer underlag, og er specielt egnet til montering af marmor, natursten og lign. hvor man vil undgå far vegennemslag.

Monteringstid: Ca. 30 min.
Forbrug: ved 6 mm tanding
ca. 1,7 kg/m²
Fugning: efter ca. 16 timer

Monteringstid: Ca. 20 min.
Forbrug: ved 4 mm tanding
ca. 1,7 kg/m²
Fugning: Efter ca. 24 timer.

Nyhed!

| SCHÖNOX TT-S8 |

| SCHÖNOX TT-S8 Rapid |

SCHÖNOX TT S8 er en fleksibel fliseklæber,
der anvendes til klæbning af keramiske
fliser og klinker på gulv. Ved tilsætning af
lightfiller er produktet gjort langtrækkende. SCHÖNOX TT S8 er velegnet til storformatfliser, natursten o. lign i privat og
offentligt byggeri både inde og ude.

SCHÖNOX TT S8 RAPID er en hurtighærdende, fleksibel, støvreducerende og langtrækkende fliseklæb, der anvendes til
montering af storformatfliser, natursten o.
lign. på gulv både inde – og udendørs.

Monteringstid: Ca. 30 min.
Forbrug: ved 8 mm tanding
ca. 2,3 kg/m²
Fugning: efter ca. 16 timer

Monteringstid: Ca. 30 min.
Forbrug: ved 8 mm tanding
ca. 2,3 kg/m²
Fugning: efter ca. 3 timer

| Gipsbaseret gulv og vægspartel |

Nu kan vi tilbyde flere støvreducerede alternativer, selv
når det gælder vores gipsbaserede produkter. Porøse
og svage underlag kræver en gulvspartel med minimal
spænding for at opnå det bedste resultat. Vi har fremstillet både en håndspartel og selvnivellerende gulvspartel, der både er gipsbaseret og støvreduceret.
I vores nye sortiment indgår oven i købet en hur tigtørrende støvreduceret og gipsbaseret vægspar tel,
perfekt når du har behov for at spare tid. Ikke bare
tørretid, men også tid på rengøring.

Nyhed!
Nyhed!

| SCHÖNOX AST |
SCHÖNOX A ST er en standfast gipsspartelmasse, der anvendes til opretning og
reparation før eller ef ter spar tling med
gipsbaserede spar telmasser. Anvendes
i private boliger, skoler, kontorer, hospitaler og lign.
Lagtykkelse: 0 mm – 5 mm
Gangbar: efter ca. 1 time
Belægningsklar:
efter ca. 12 timer <5 mm

Nyhed!

| SCHÖNOX AP |

| SCHÖNOX PM |

SCHÖNOX AP er en selvnivellerende gipsspartelmasse, der anvendes til spartling af anhydrit og andre svage underlag, hvor
der senere skal monteres gulvbelægning. Anvendes i private
boliger, skoler, kontorer, hospitaler og lign.

SCHÖNOX PM er en hvid gipsbaseret
vægspartel der er meget finkornet, hvilket giver en rigtig god slutfinish. Anbefales først og fremmest til reparation og
efterspartling. PM synker ikke og kan
derfor påføres i tykke lag.

Lagtykkelse: 1,0 mm – 30 mm
Gangbar: efter ca. 2 timer
Belægningsklar:
efter ca. 24 timer <5 mm
efter ca. 3 døgn >10 mm

Forbrug: ca. 1 kg/m 2 /mm
Bearbejdningstid: ca. 60 min.
Belægning/overmales:
efter ca. 2 – 24 timer
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