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Työohjeistus Uima-altaat SCHÖNOX 2K-DS RAPID

Halkileikkauskuva
1. Alusbetoni, mekaanisesti tai kemiallisesti

puhdistettu pinta.
( Hionta, jyrsintä, vesipiikkaus tai 
happokäsittely)

2. Vesikostutus tai tartuntakerros (slurri)
3. Tasoite (SCHÖNOX PL PLUS, SCHÖNOX TX 

tai CASCO FLOOR EXPERT MXF)
4. 1. käsittely vedeneristys (SCHÖNOX 2K-DS 

RAPID)
5. Tiivistysnauha (SCHÖNOX ST)
6. Kulmakappale (SHÖNOX ST EA JA ST IC) 
7. 2. käsittely vedeneristys (SCHÖNOX 2K-DS

RAPID). Kuivakalvon paksuus yhteensä 
min. 2 mm.

8. Kiinnityslaasti (SCHÖNOX Q6, Q8 tai 
SCHÖNOX Q12)

9. Saumauslaasti (SCHÖNOX CF Design)
10. Elastinen sauma (SCHÖNOX MES)
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Tuotteet
SCHÖNOX KH
SCHÖNOX PL PLUS
SCHÖNOX TX
CASCO FLOOR EXPERT MXF
SCHÖNOX 2K-DS RAPID

SCHÖNOX ST-FC- kaivoon 
SCHÖNOX Q6, Q8
SCHÖNOX Q12
SCHÖNOX CF Design
SCHÖNOX MES

Työvälineet
 Tela/pensseli
Hammastettu teräslasta
 Teräslasta
 Laastikampa
Saumausvälineet

SCHÖNOX ST - tiivistysnauha
SCHÖNOX ST IC - sisäkulma 
SCHÖNOX ST EA -- ulkokulma



Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat 
suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat 
työmenetelmät. Koska käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole valvottavissamme, niin Akzo 
Nobel Coatings Oy ei voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet 

vaikuttavat. Jokaisessa 
yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme 
ennakkokokeilua ja jatkuvaa 
valvontaa. Tiedot perustuvat 

laboratoriotutkimuksiin ja pitkään 
käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat 
suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole 
valvottavissamme, niin Akzo Nobel 
Coatings Oy ei voi ottaa vastuuta työn 
lopputuloksesta, johon paikalliset 
olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa 
yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja 
jatkuvaa valvontaa.
 Tiedot perustuvat 

laboratoriotutkimuksiin ja pitkään 
käytännön kokemukseen. Ohjeet 
ovat suuntaa-antavia ja ne on 
tarkoitettu auttamaan käyttäjää 
löytämään sopivimmat 
työmenetelmät. Koska käyttäjän 
tuotanto-olosuhteet eivät ole 
valvottavissamme, niin Akzo Nobel 
Coatings Oy ei voi ottaa vastuuta 
työn lopputuloksesta, johon 
paikalliset olosuhteet vaikuttavat. 
Jokaisessa yksittäisessä 
tapauksessa suosittelemme 
ennakkokokeilua ja jatkuvaa 
valvontaa.
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Alusta
Alustan tulee olla kuiva, vapaa heikoista ja 
tartuntaa heikentävistä aineista. Kohteen 
suunnitteluasiakirjoissa vaaditun alustan 
vetolujuusvaatimuksen on täytyttävä. Alustan 
vetolujuus varmennetaan vetonastakokein. 

Uima-altaissa alustan puhdistukseen 
suositeltavia menetelmiä ovat korkeapaine 
vesipiikkaus, sinkopuhallus tai 
happopeittaus, riippuen altaan tyypistä ja 
puhdistuksen tarpeesta.

Betoniraudoituksien korroosionestokäsittely: 
Pyydä erillinen ohje  

Pohjustuskäsittelyt

Pohjustuskäsittelyjen tarve ja laajuus riippuu 
työvaiheesta sekä altaan rakenteesta.  

 Tartuntamassapohjustus (Slurri):
Suositeltavaa ulkotiloissa.

1 osa SCHÖNOX KH, 3 osaa vettä ja 5 
osaa jauhetta. Jauheena käytetään 
tasoituksessa tai oikaisussa käytettävää 
tasoitetta. Seos sekoitetaan huolellisesti ja 
levitetään harjalla alustaansa. 
Jatkokäsittely suoritetaan nihkeään 
tartuntamassaan.

Vesikostutus:
Suositeltavaa betonialustoilla sisätiloissa, 
vesitiiviillä betonilla ja SCHÖNOX 2K-DS
RAPID vedeneristeen 1. levityskerrosta 
asennettaessa.

Pinnat kostutetaan vedellä ns. 
mattakosteiksi, estämään tasoitemassan 
tai vedeneristeen kosteuden liiallinen 
imeytyminen alustaan.



Tasoitukset
Pystypinnat:
SCHÖNOX PL-Plus, 3-30 mm

Vaakapinnat:
SCHÖNOX PL-Plus, 3-30 mm.
SCHÖNOX TX ”DR”, 3-40 mm
CFE MXF, 3-40 mm.

Tuotteista on saatavilla erilliset 
tuoteselosteet, joissa on tarkemmat 
työohjeet.

Vedeneristys
Uima-altaan vedeneristys suoritetaan 
SCHÖNOX 2K-DS RAPID vedeneristeellä. 
Kuivakalvon minimipaksuus on uima-
allaskäytössä 2 mm. Tiivistystarvikkeina 
käytetään SCHÖNOX ST -sarjan
tiivistystarvikkeita.

Runsaasti imevät alustat vesikostutetaan 
mattakosteiksi

Sekoita SCHÖNOX 2K-DS RAPID
dispersio–osa ja jauhekomponentti
keskenään. Käytä koneellista sekoitusta, 
jotta saat tasaisen homogeenisen massan.

Kiinnitä SCHÖNOX ST- sarjan tiivistystarvikkeet 
paikoilleen 1. levityskerran yhteydessä.
Käytä levitykseen leveää sivellintä. Muut 
alueet voidaan levittää lastalla.

 2. levityskerta voidaan levittää n. 1,5
tunnin kuluttua. Kuivakalvon 
kokonaispaksuus tulee olla vähintään 2
mm. Kerrospaksuus saa olla yhdellä 
levityskerralla enintään 2 mm.

 Laattojen kiinnittäminen voidaan aloittaa 
aikaisintaan 1,5 - 3 tunnin kuluttua 
viimeisestä vedeneristekerroksesta.

Annetut tiedot kovettumisesta, 
kuivumisajoista ja työajoista perustuvat 
olosuhteisiin +20 °C ja 50% RH. Jos 
lämpötila tai ilmankosteus poikkeavat 
ilmoitetusta vaikuttavat ne annettuihin 
ohjearvoihin.

Epoksipohjustus:
Mahdolliset altaassa olevat metallipinnat 
on suositeltavaa pohjustaa ja umpeenhie-  
koittaa SCHÖNOX GEA tuotteella.

Metallipinnat käsitellään epoksipohjusteella 
kertaalleen ja tuote umpeenhiekoitetaan tuo- 
reeltaan (0,2-0,8) kvartsihiekalla.
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Laattojen kiinnittäminen
Laatat kiinnitetään suoraan 
vedeneristettyyn pintaan uima-
allaskelpoisella kiinnityslaastilla.  

SCHÖNOX Q12 (C2 TE, S2)
SCHÖNOX Q6 tai Q8 (C2 TE, S1)

 Laatat kiinnitetään käyttäen ns. 
kaksoislaastimenetelmää. Tällöin laasti 
kammataan alustaansa ja laastia 
levitetään myös laatan taustaan.

SCHÖNOX Q12 kiinnityslaasti 15 kg 
sekoitetaan 4,2 litraan puhdasta kylmää 
vettä. Laastin astia-aika on n. 1 tunti, joten 
tee kerralla vain sellainen annos, jonka 
voit käyttää annetun ajan puitteissa. 
Laastin avoin aika on 30 min, jonka 
kuluessa laastiin on asennettava laatat. 
Laatat voidaan saumata aikaisintaan 24 
tunnin kuluttua asennuksen päättymisestä.

SCHÖNOX Q8 kiinnityslaasti 15 kg 
sekoitetaan 8,5 litraan puhdasta kylmää 
vettä. Laastin astia-aika on n. 3 tunti, joten 
tee kerralla vain sellainen annos, jonka 
voit käyttää annetun ajan puitteissa. 
Laastin avoin aika on n. 30 min, jonka
kuluessa laastiin on asennettava laatat. 
Laatat voidaan saumata aikaisintaan 24 
tunnin kuluttua asennuksen päättymisestä.

SCHÖNOX Q6 kiinnityslaasti 25 kg 
sekoitetaan 8 litraan puhdasta kylmää 
vettä. Laastin astia-aika on n. 4 tuntia, 
joten tee kerralla vain sellainen annos, 
jonka voit käyttää annetun ajan puitteissa. 
Laastin avoin aika on 30 min, jonka 
kuluessa laastiin on asennettava laatat.
Laatat voidaan saumata aikaisintaan 24 
tunnin kuluttua asennuksen päättymisestä.

Tuotteista on saatavilla erilliset 
tuoteselosteet, joissa on tarkemmat 
työohjeet.

Laattojen saumaus
Laatat saumataan pääsääntöisesti 2-
komponentti epoksisaumalaasteilla. 
Tiettyjen sementtipohjaisten 
saumauslaastien käyttö on myös 
mahdollista, etenkin yksityisissä uima-
altaissa. Ei kuitenkaan koskaan virtaavan 
veden alueilla. Elastiset saumat toteutetaan 
aggressiivisen veden sietävillä 
saumausmassoilla.

SCHÖNOX CF epoksisaumalaasti, 
saumanleveydet 1-10 mm (RG2 WA)

SCHÖNOX SU sementtisaumalaasti, 
saumanleveydet 3-15 mm (CG2 WA)

SCHÖNOX UF PREMIUM
sementtisaumalaasti, pölyämätön, 
saumanleveydet 1-12 mm (CG2 WA)

SCHÖNOX MES uima-allassilikoni

Tuotteista on saatavilla erilliset 
tuoteselosteet, joissa on tarkemmat 
työohjeet.

Annetut tiedot kovettumisesta, 
kuivumisajoista ja työajoista perustuvat 
olosuhteisiin +20 °C ja 50% RH. Jos 
lämpötila tai ilmankosteus poikkeavat 
ilmoitetusta vaikuttavat ne annettuihin 
ohjearvoihin.
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Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
02920 Espoo
Puh. 09 511 431
Fax. 09 511 433 00
Tekn.palv. 09 5114 3350
E-Mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com
www.schonox.fi

Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja 
pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet 
ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole 
valvottavissamme, niin Oy Sika Finland Ab
ei voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, 
johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. 
Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja 
jatkuvaa valvontaa.

The SCHÖNOX management system is certified 
according to ISO 9001 and 14001 by DQS.
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