| SCHÖNOX Q-Sarja

»Haluatko saavuttaa enemmän
helpommalla?«

Kiinnityslaastit, jotka

Erittäin joustava

muuntautuvat tarpeen

Tee työskentelystäsi tehokkaampaa –
SCHÖNOX Q-Sarja:

mukaan.

	yksinkertaistettu suunnittelu ja logistiikka: aina oikea kiinnityslaasti
vastaamaan työmaan haasteisiin
optimoitu varaston toiminta: pienemmät kuljetuskustannukset
	loistava hinta/laatu -suhde, johtuen suorituskyvystä, helposta ja nopeasta
käsittelystä ja monipuolisuudesta

Nopea monitaituri

sopii seinäpintoihin ja lattioille, sisälle ja ulos
sopii kaikille yleisimmille rakennusmateriaaleille

100 % luotettava suoritustaso SCHÖNOX Q-TEC edut:
maksimaalinen turvallisuus kaikkiin asennuksiin

Ympäristöystävällinen

lähes 100% suorituskyky kaikille sekoitussuhteille

erittäin hyvä vetolujuus kaikille sekoitussuhteille

Rakennusfysikaalisesti testattu – sopii kaikkiin käyttökohteisiin!
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– sopii kaikkiin käyttökohteisiin!
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Rakennusfysikaalisesti testattu
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Nopea
ja joustava

Taloudellinen

Oy Sika Finland Ab

Tutustu huolellisesti tuoteselosteisiin, asennusohjeisiin,
suosituksiin, sekä maakohtaisiin määräyksiin.

02921 Espoo
Keskus: 09 - 511 431
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| Täydellinen ratkaisu kaikkiin laatoitushaasteisiin:

SCHÖNOX Q-Sarja

Jokaisella työmaalla on omat haasteensa. Tilanteet, olosuhteet ja alustat vaihtelevat paikasta toiseen - esimerkiksi

| Tekee elämästä helpompaa –

alustan kosteus vaikuttaa sen kutistumiseen ja tätä kautta laastin valintaan. Näissä tapauksissa on harvoin riittävästi
aikaa uusille laskennoille tai järjestelyille.

SCHÖNOX Q-TEC:

Juuri silloin voit luottaa SCHÖNOX Q-sarjan kiinnityslaasteihin - ne vastaavat haasteeseen!
Normaalisti tekniset määreet tartuntavetolujuudesta vaihtelee lisätyn
vesimäärän mukaan. Suurilla vesimäärillä tartuntavetolujuus heikkenee

Lyömättömät Q-edut:

Optimaalinen hinta-/laatusuhde: jokainen Q-sarjan kiinnityslaasti asettaa standardit omassa luokassaan
	
K orkea luotettavuus: jokainen Q-laasti täyttää EN 12004 standardit kaikilla suositelluilla sekoitussuhteilla
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Uskomaton tehokkuus: optimoitu menekki, nopea ja helppo asennus, korkea suorituskyky

VARIABLE

määreet ovat merkittävästi normaalien lukemien yläpuolella kun
käytetään suositeltuja sekoitussuhteita. Jokainen Q-sarjan tuote
on rakennusfysikaalisesti tutkittu ja ne soveltuvat kaikkiin
käyttökohteisiin suositelluilla sekoitussuhteilla.
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Työskentelymukavuus huipussaan: kevyt kermamainen koostumus, ei valu

100 %

Vaikuttavan monipuoliset ominaisuudet: monipuoliset asennustavat sekä käyttökohteet

CE

huomattavasti. SCHÖNOX Q-TEC antaa 100% varmuuden että tekniset
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Rakennusfysikaalisesti testattu –
sopii kaikkiin käyttökohteisiin!

Nopea ja
joustava

Erittäin
joustava

Ympäristöystävällinen

Täydellinen ratkaisu
Luotettava ja nopea haasteellisiin asennuksiin

Taloudellinen
Laatu ja taloudellisuus samassa paketissa.

Monipuolinen

vaativiin projekteihin.

Innovatiivinen teknologia
yhdistettynä ekologisiin
standardeihin.

Monipuoliseen käyttöön - joustava ja tehokas.

Nopea monitaituri
Yksi laasti lähes kaikille kivityypeille ja
kaakeleille, nopea muuntaumiskyky.
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| SCHÖNOX Q12 - UUTUUS!
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| Korkealuokkainen ja erittäin
joustava
| Erittäin joustava laasti korkealla
suorityskyvyllä kaikista vaativimpiin
kohteisiin.

Käyttökohteet:
Erittäin vähäpölyinen, erittäin joustava ja monipuolinen kiinnityslaastit SCHÖNOX Q12
soveltuu seinälle ja lattialle, sisä- ja ulkotiloihin. Laastipedin paksuus 1 - 15 mm.

keraamiset päällysteet

	keraamiset laatat uima-altaissa, par-

lasitetut laatat

vekkeilla ja terasseilla

käsintehdyt laatat

lattialämmityskohteet
peltikylpyhuoneet ja kiukaan taustalaa-

klinkkerit
luonnonkivilaatat, ja luonnonkivet

toitukset

jotka eivät ole herkkiä värjäytymiselle

Tuoteominaisuudet:
erittäin vähäpölyinen

helppo käsitellä, pitkä avoinaika

optimoitu menekki ja helppo työstää

laastipedin paksuus jopa 15 mm

	täyttää C2 TE S2 vaatimukset 						
monikäyttöinen
vähentää alustan liikkeistä pinnoit-

EN 12004 standardin mukaan
erittäin joustava

teeseen kohdistuvia rasituksia ja toimii

vesimäärää muuttamalla vaikutat

laakerointikerroksena

laastin koostumukseen
sisältää kevyttäyteaineita

materiaalimenekki: n. 2,2 kg/m²
(8 mm hammastus)

Q12 Pakkaus: 15kg Tuotenro: 523442 Ean: 7612895319971

Edut:
Täydellinen ratkaisu monipuolisiin ja vaativiin projekteihin - joustava, luo-
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tettava korkea suorituskyky, helppo käsitellä.
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| SCHÖNOX Q9/Q9 W
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| Yksinkertaista: sama laasti lähes
kaikkiin kohteisiin.
| Yksi laasti lähes kaikille kivityypeille

Käyttökohteet:

ja kaakeleille, nopea muuntaumiskyky:

Nopeasti asettuvat, trassipitoiset ja joustavat, yleiskäyttöön sopivat SCHÖNOX Q9

SCHÖNOX Q9/Q9 W.

Laastipedin paksuus 1-30 mm:

ja SCHÖNOX Q9 W sopivat seinä- ja lattiapinnoille sekä sisä- että ulkotiloissa.

	kaikille lasitetuille ja lasittamattomille

käsin tehdy laatat

laatoille, myös suuret laatat

	laattaa laatan päälle sisätiloissa

kalibroidut ja kalibroimattomat

märkätilat ja uima-altaat

luonnonkivet ja marmori (Q9 W)

keraamiset laatat lattialämmitys-

keraamiset päällysteet

kohteissa

lasimosaiikki

Tuoteominaisuudet:
valkoinen
	täyttää C2 FTE S1 vaatimukset 							
monikäyttöinen ja helppo työstää

EN 12004 standardin mukaisesti
	optimoitu menekki, kevyttäyteaineiden

	erittäin alhainen menekki

ansiosta

pohjustusvapaa (katso tuoteseloste)

kristallisoi sekoitusvettä

sopii erikoiskohteisiin

Vesimäärää muuttamalla vaikutat

laastipedin paksuus jopa 30 mm

laastin koostumukseen
nopeasti sitoutuva

materiaalimenekki: n. 2,5 kg/m²
(8 mm hammastus)

Q9 Pakkaus: 25kg Tuotenro: 483297 Ean: 4016447019761
Q9W Pakkaus: 15kg Tuotenro: 509395 Ean: 4016447024949

Edut:
All-in-one ratkaisu korkeimpaan suoritusluokkaan – tehokasta työskentelyä,
säästää rahaa ja vähentää kustannuksia.
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Turvallinen valinta luonnonkiville:
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SCHÖNOX Q9/Q9 W minimoi luonnonkivien värjäytymisriskin.
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| SCHÖNOX Q8
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| Innovatiivinen teknologia yhdistettynä ekologisiin standardeihin.
| Ympäristöystävällinen

eco
premium
solution

ratkaisu rakentamiseen:
SCHÖNOX Q8.

Käyttökohteet:
Erittäin vähäpölyinen ja kevyt kiinnityslaasti SCHÖNOX Q8 sisältää noin 50 % ympäristöystävällisiä materiaaleja sopii sekä seinille että lattioille, sisälle ja ulos ja
jopa uima-altaisiin. Laastipedin paksuus 1 - 15 mm:

keraamiset päällysteet

lattialämmityskohteet

kaikille lasitetuille ja lasittamattomille

uima-altaat, terassit ja parvekkeet

laatoille, myös suuret laatat
lasimosaiikki

laattaa laatan päälle sisätiloissa
	luonnonkivilaatat, ja luonnonkivet
jotka eivät ole herkkiä
värjäytymiselle

Tuoteominaisuudet:
erittäin vähäpölyinen
	optimoitu menekki ja helppo

sisältää kevyttäyteaineita: 15kg on
kevyt kantaa ja helppo käsitellä
erittäin riittoisa

työstää

pitkä avoinaika
täyttää C2 TE S1 vaatimukset 								
EN 12004 standardin mukaan
sisä- ja ulkokäyttöön

kerrospaksuus 15 mm asti
monikäyttöinen
	pohjustusvapaa useimmilla alustoilla

joustava
Vesimäärää muuttamalla vaikutat
laastin koostumukseen

materiaalimenekki: n. 1,6 kg/m²
(8 mm hammastus)

Q8 Pakkaus: 15kg Tuotenro: 491612 Ean: 4016447023737

Edut:
Kestävää kehitystä ja tehokkuutta ympäristöystävälliseen rakentamiseen –
vähemmän ympäristövaikutuksia, alhaiset emissiot, optimoitu ekologinen tasapaino.

SCHÖNOX Q8 sisältää noin 50 % kestävän kehityksen raaka-aineita,
mutta sillä on myös muita ympäristöystävällisiä ominaisuuksia.
Kevyttäyteaineiden ansiosta yksittäinen tuotepakkaus painaa
vain 15 kg, ja on huomattavasti kevyempi käsitellä ja kuljettaa
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- kuitenkin asennat sillä yhtä suuren alan kuin perinteisellä
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25 kg tuotepakkauksella. Kuljetuksissa tulee vähemmän CO2
päästöjä. Lisäksi nopea ja yksinkertainen asennus on etu myös
ympäristönäkökulmasta.
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| SCHÖNOX Q6 / Q6 W
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| Monipuoliseen käyttöön - joustava
ja tehokas.
| Monipuolisuutta kunnianhimoisiin

Käyttökohteet:
Erittäin vähäpölyiset, joustavat ja monipuoliset kiinnityslaastit SCHÖNOX Q6 ja Q6 W

asennustöihin: SCHÖNOX Q6 / Q6 W.

soveltuvat seinälle ja lattialle, sisä- ja ulkotiloissa. Laastipedin paksuus 1 - 25 mm.

keraamiset päällysteet
lasitetut laatat

lasimosaiikki (vain SCHÖNOX Q6W)
	keraamiset laatat uima-altaissa, par-

käsintehdyt laatat

vekkeilla ja terasseilla

klinkkerit

lattialämmityskohteet

luonnonkivilaatat, ja luonnonkivet
jotka eivät ole herkkiä värjäytymiselle

Tuoteominaisuudet:
erittäin vähäpölyinen

sisältää kevyttäyteaineita

optimoitu menekki ja helppo työstää

helppo käsitellä

	täyttää C2 TE S1 vaatimukset 						
pitkä avoinaika
EN 12004 standardin mukaan

laastipedin paksuus jopa 25 mm

joustava

monikäyttöinen

vesimäärää muuttamalla vaikutat
laastin koostumukseen

materiaalimenekki: n. 2,4 kg/m²
(8 mm hammastus)

Q6 Pakkaus: 15kg Tuotenro: 509299 Ean: 4016447024925
Q6 Pakkaus: 25kg Tuotenro: 491440 Ean: 4016447024178
Q6W Pakkaus: 15kg Tuotenro: 509298 Ean: 4016447024932

Edut:
Täydellinen ratkaisu monipuolisiin ja vaativiin projekteihin - joustava, luo-
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SCHÖNOX Q6 / Q6 W voidaan käyttää myös

SCHÖNOX Q6 W sopii lasimosaiikin

uima-altaisiin.

kiinnitykseen märkätiloissa.
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| SCHÖNOX Q4 RAPID
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| Sopii monenlaisiin kohteisiin
- nopea ja joustava
| Luotettava ja nopea haasteellisiin
asennuksiin: SCHÖNOX Q4 RAPID

Käyttökohteet:
Erittäin vähäpölyinen, nopeasti sitoutuva, joustava ja monikäyttöinen kiinnityslaasti SCHÖNOX Q4 RAPID sopii seinille ja lattioille, sisä- ja ulkotiloihin. Laastipedin
paksuus 1 - 10 mm:
keraamiset päällysteet

keraamiset laatat parvekkeilla ja

lasitetut laatat

terasseilla

lasimosaiikki

keraamiset laatat uima-altaissa

luonnonkivilaatat, ja luonnonkivet

lattialämmityskohteet

jotka eivät ole herkkiä värjäytymiselle

Tuoteominaisuudet:
erittäin vähäpölyinen
sitoutuu nopeasti
optimoitu menekki ja helppo asennus
täyttää C2 FTE S1 vaatimukset EN 12004 standardin mukaan
joustava
sisältää kevyttäyteaineita
helppo työstää
nopeasti sitoutuva laasti jolla on pitkä avoinaika
materiaalimenekki: n. 2,5 kg/m² (8 mm hammastus)

Q4 RAPID Pakkaus: 15kg Tuotenro: 491612 Ean: 4016447023737

Edut:
Monipuolinen ja nopea vaihtoehto: käveltävissä ja saumattavissa noin 3 tunnin
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Nopeasti sitoutuva SCHÖNOX Q4 RAPID on täydellinen valinta nopeisiin
keraamisten laattojen asennustöihin uima-altaissa ja muissa märkätiloissa.
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| SCHÖNOX Q2
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| Laatu ja taloudellisuus samassa paketissa.
| Luotettavaa suorituskykyä jokapäiväiseen
käyttöön: SCHÖNOX Q2 W.

Käyttökohteet:
Vähäpölyinen, valkoinen ja normaalisti sitoutuva kiinnityslaasti SCHÖNOX Q2 W sopii
seinille ja lattioille sisä- ja ulkotiloissa:
keraamiset laatat

lasimosaiikki (sisätilat)

lasitetut laatat

keraamiset laatat märkätiloissa

luonnonkivilaatat, ja luonnonkivet

lattialämmityskohteet

jotka eivät ole herkkiä värjäytymiselle

sisä- ja ulkokäyttöön

eikä vääntymiselle

Tuoteominaisuudet:
vähäpölyinen
	täyttää C2 TE vaatimukset EN 12004 standardin mukaisesti
valkoinen
laastipedin paksuus jopa 10 mm
materiaalimenekki: n. 2,9 kg/m² (8 mm hammastus)

Q2 W Pakkaus: 25kg Tuotenro: 490987 Ean: 4016447024161

Edut:
Taloudellinen kiinnityslaasti jokapäiväiseen käyttöön.
luja
pitkä avoinaika
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Luotettava ja laadukas lopputulos jokapäiväisessä käytössä.
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