
|  SCHÖNOX CLS - En utmerket hurtigstøp 

for nye og gamle gulv |

|  Flytende gulv med SCHÖNOX CLS flytstøp

SCHÖNOX CLS er en hurtigherdende, sementbasert støp med flytegenskaper som 
gjør det lettere f.eks. å bygge fall. SCHÖNOX CLS er også et utmerket valg ved 
legging av flytende gulv. Til renovering og ombygging hvor man har ulike typer 
underlag eller belegg  som man ikke ønsker å fjerne, f.eks. tregulv, betong eller 
keramiske fliser.

SCHÖNOX CLS kan legges som flytende gulv i sjikttykkelse fra 35 mm. En perfekt 
løsning som flytende gulv opp til ca. 20 m2, større gulvarealer må legges med 
ekspansjonsfuge. En forutsetning er at det ikke forekommer fukt og underlaget  
er jevnt og bærekraftig.
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■  Sørg for at underlaget er jevnt og bærekraftig.

■  Påfør ekspansjonslisten rundt vegger og på alle vertikale deler. Det er svært  
 viktig å ha bevegelsesrom mot faste installasjoner.

■   Legg ned PE-folien på gulvet med overlapping i skjøtene (200 mm). Sørg for at  
 PE-folien ligger godt mot underlaget. Brett folien (50-100 mm) opp mot   
 veggene og mot alle vertikale deler, som bl.a. rørgjennomganger, stolper, osv.  
 Det er viktig at avrettingsmassen ikke flyter under folien og får vedheft på   
 eksisterende underlag. Ønsker man å beholde diffusjonsåpenheten kan man  
 også bruke en åpen duk som glidesjikt.

■  Plasser armeringsnettet på PE-folien med ca. en maskevidde i overlapping.   
 Klipp deretter til armeringsnettet i riktig størrelse for å unngå at nettet bygger  
 for mye i skjøtene. Døråpninger eller lignende skal skilles med stengelist.

■  Bruk selvklebende nivåpinner, slik at man oppfyller kravet om sjikttykkelse på  
 minimum 35 mm ved legging av flytende gulv med SCHÖNOX CLS.

■  Gulvet kan belegges etter ca. 3 dager. Blir ikke gulvet belagt innen 7 dager,   
 dekkes gulvet med plastfolie eller smøres med primer for å unngå kant- 
 reisning. Den angitte tørketiden forutsetter ca.+ 20 °C og 50 % RF. Sørg for    
 god ventilasjon i lokalet.

■  Konstruksjonen er godt egnet  
 for legging av varmekabler.

■  Ønskes det fall, kan man  
 gå på gulvet etter 45 min.  
 og justere fallet ved å skrape  
 i overflaten med rettholdt.

Tilbehør som brukes i konstruksjonen:

• Armeringsnett K 131 (tykkelse 4 mm og rutenett 150 mm) eller tilsvarende
• Aldringsbestandig PE-folie 0,2 mm
• Nivåpinner
• Ekspansjonslist/Casco Thermolist/SCHÖNOX RS 50
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Arbeidsbeskrivelse  |

Produktspesifikasjon for SCHÖNOX CLS:

Forbruk: Ca. 1,9 kg/m2/mm
Gangbar: Ca. 90 minutter
Brukstid ved +20°C: Ca. 20 minutter
Beleggklar: Ca. 1 – 3 døgn (50 mm)
Sjikttykkelse: 5 – 70 mm
Selvbærende: > 35 mm
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FagFlis
Din lokale FagFlis-forhandler finner du på: 

www.fagflis.no
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