
 

| SCHÖNOX® 1K-DS 
 

Produktinf ormasjon 
Dato: 08.05.2020 
Erstatter: 20/08/2019 

En-komponent v anntett rissov erby ggende og f leksibel membran f or innendørs bruk. Etter tilsetting av  ca. 4,75 liter v ann til 18 kg pulv er, er 
SCHONOX 1K-DS f erdig til bruk. Kun til innendørs bruk. Godkjent i hht. ETAG 022 er derf or meget godt egnet til baderom.  

Produktegenskaper 
 Gulv v arme 
 Vanntett 
 Vanndampdif f usjonsåpen 
 Høy  v edhef t 
 Aldringsbest andig 
 Rissov erby ggende 
 Hy draulisk herdende 
 Lett å bearbeide 
 Godkjent etter ETA-01/0304 
 

Bruksområder 
I kombinasjon med keramiske fliser: 
 Bad og v askerom. 
 Våte områder med stor v annbelastning f or 

eksempel of f entlige v åtrom som dusjer i 
sportshaller, terapirom i sy kehus. 
. 

 

Underlag 
 Betong 
 Mursteinsv egger (f y lte f uger) 
 Påstøp 
 Gamle keramiske f liser 
 Puss 
 Plater av  poly sty rol med mørtelsjikt 
 Lettebetong v egger 
 

Forbehandling av underlag 
 Underlaget skal v ære stabilt og bære- 

dy ktig, f ast rent, f ritt f or olje f ett, støv , og 
lignende. 

 Sv ake og løse ov erf later f jernes mekanisk. 
 Alle v annløselige limrester skal f jernes 

f ullstendig. 
 Støpereder og grov porøse 

betongunderlag, samt ujev ne hjørner 
opprettes med SCHONOX PL. 

 Sterkt absorberende underlag må 
ev entuelt f uktes. 

 Under dårlige v ærf orhold der underlaget 
har blitt f uktig, påf øres en grunnings- 
mørtel av  SCHONOX 1K-DS. 

 Ev entuell gulv v arme skal v ære av stengt i 
minst 1 døgn f ør sparkling, og 7 døgn 
etter. Øk v armen deretter med ca. 5 oC pr. 
døgn. 

 

Bruksanvisning 
 Rør ut SCHONOX 1K-DS i en egnet bøtte 

med rent kaldt v ann (drill med hastighet 
ca. 600 omdr./min). La massen sv elle noen 
minutter og rør igjen til en homogen 
masse. 

 For å f å en stry kbar konsistens (grunnings- 
mørtel), er det mulig å tilsette inntil 0,5 ltr. 
v ann ekstra til blandingen. 

 Påf ør membranen med en bred kost i to 
sjikt (sjiktty kkelse pr. påf øring er inntil 1,0 
mm).. 

 Ved to eller tre påf øringer kan f ørste 
påf øring påf øres med kost, rull eller 
slettsparkel, påf ølgende strøk med 
slettsparkel. 

 Påf øres 2 mm i en arbeidsoperas jon, 
anbef aler v i påf øring med 4 eller 6 mm 
tannsparkel. Deretter glattes med 
slettsparkel. Metoden kan beny ttes der det 
ikke er luf tlommer i betongen. 

 Membranen skal besky ttes mot høy e 
temperaturer, trekk og direkte solly s under 
herding. 

  
 På f ullstendig tørket membran, kan f liser 

legges med anbef alt f lislim,  
 Vær ekstra nøy e v ed hjørner og kanter, og 

sørg f or god tetting her. 
 Bev egelsesf uger samt gulv - og 

v eggsammenslutningsf uger må i tillegg 
utsty res med SCHONOX ST-bånd som 
legges i det f ørste strøket. Med andre 
strøk sørger man f or en f ullstendig 
innby gging av  båndene. 

 Sluk- og rørgjennomf øringer utsty res med 
SCHONOX ST slukmansjett som legges i 
det f ørste strøket. Med andre strøk sørger 
man f or en f ullstendig innby gging av  
mansjettene. 

 Rengjøring: rengjør tilsølte f later med v ann 
straks. Verktøy  umiddelbart etter bruk. 

  

Emballasje 
 18 kg papirsekk 
 

Lagring 
 Kjølig, tørt og f rostf ritt 

Tekniske data 
 Ty pe:  Membran på basis av   

  poly merf orsterket  
sement. 

 Brukstid: ca. 60 min v ed +18oC 
 Arb.temp.: Min. +5oC. Best v ed  

+10oC til +20oC.  
Gjelder også underlag 

 og pulv er. 
 Temp.bestandig- 
   het:  - 20oC til +80oC 
 Gangbar: Etter ca. 5 timer 
 Tørketid mellom  

1.og 2. strøk: Ca. 5 timer 
 Beleggklar:  Etter ca. 24 

timer.  
 
Vær oppmerksom på at sjiktty kkelse,  
temperatur og luf tf uktighet har innv irkning  
på herdetiden. Besky tt membranen mot 
høy e temperaturer, lav  luf t f uktighet. 
 
 Forbruk (pulv er): ca. 2,8 kg/m2 v ed 2 

mm sjiktty kkelse 
 

 Farge:  Grå 
 
Ov ennev nte tider er gitt etter normalf or- 
hold (+18oC og 50 % RF). 
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| SCHÖNOX® 1K-DS 
 
 

Produktinf ormasjon 
Dato: 08.05.2020 
Erstatter: 20/06/2019 
 

 1 år i uåpnet emballasje 
 

Helse og miljø 
 Brannf are: Ingen 
 Helsef are: IRRITERENDE,  

irriterer øy ene og huden. 
Oppbev ares utilgjengel ig 
f or barn. Inneholder 
sement >30 %. 

 

Tips 
 SCHONOX 1K-DS inneholder sement som 

reagerer sterkt alkalisk med f uktighet. 
 Besky tt derf or hud og øy ne. Ved berøring, 

sky ll grundig med v ann. Ved sprut i 
øy nene, kontakt lege. 

 

Fuktbestandighet 
I ty ske ZDB’s meldingsblad er det f astlagt 
f ire ulike v åtromsnormer, slik at de  
f orskjellige alternativ e metodene kan 
tilrettelegge sine bruksområder. 
De enkelte v åtromsnormene innordnes if lg.  
bruksanv isningene til de tilsv arende 
underlagene.  Således gjelder v åtromsnorm  
1 f or underlag som er ømf intlige f or f uktig- 
het, f or eksempel gipsplater, anhy dritt- 
underlag eller Wedi/Lux-elem enter med  
mørtelunderlag (ekstruderte poly uretan-  
plater). 
SCHONOX 1K-Ds tilf redsstiller klasse II og  
III. 
Før arbeidet starter, bør f lisleggeren gjøre 
seg kjent med anbef alingene i BVN. 
 
Tettemidlene deles i f ølgende grupper: 
 
Kunststoff- 
dispersjoner: Fy lte eller uf y lte. Herding 
   v ed tørking. Lette å  
   arbeide med. 
Kombinasjon 
Kunststoff- 
sement (-mørtel): Fleksibel masse med god 
   bindekraf t. Herder v ed 
   hy dratisering. 
 
Reaksjons- 
harpiks:  Fly tende, ev t. deigaktig,

  mettede eller umettede 
   epoksy - eller poly uretan- 
   harpikser. 

Tilleggsprodukter 
 SCHONOX ST – Membranbånd 

 SCHÖNOX BT – Membranbånd 
(selv hef tende) *) 

 SCHÖNOX ST-IC innv endig hjørne 
 SCHÖNOX ST-EA utv endig hjørne 
 SCHÖNOX ST-D4 rørmansjett 6-12 mm 
 SCHÖNOX ST-D8 rørmansjett 15-20 mm  
 SCHÖNOX ST-D15 rørmansjett 24-30 mm 
 SCHÖNOX ST-D17 rørmansjett 28-35 mm 
 SCHÖNOX ST-D21 rørmansjett 35-50 mm 
 SCHÖNOX ST-D40 rørmansjett 50-65 mm 
 SCHÖNOX ST-D65 rørmansjett 100-120 mm 
 SCHÖNOX ST-FC slukmansjett 
 SCHÖNOX ST-BR slukmansjett med lim på 

begge sider *) 
 SCHÖNOX ST-BC slukmansjett selv hef tende 

*) 
*) Brukes ikke utendørs eller i of f entlige 

bad/bassenger. 
 
Montering av  SCHÖNOX Butylmansjett for 
SCHÖNOX Sementbaserte smøremembraner 
(For montering til sluk med skrudd 
klemring)  

 
 Fjern besky ttelsespapiret og lim ST-BR 

(buty lmansjett) ned til sluket. Vær nøy e slik at all 
luf t presses ut og at mansjetten ligger f int uten 
f older. Press på plass klemringen f or hånd slik at 
mansjetten kan renskjæres på undersiden av  
denne. Skru til klemringen v ed å «kry sskru» slik 
at klemringen ikke dras ned skjev t.  

 Smør så membranen ov er mansjetten og ned til 
klemring. Vent til dette strøket er tørt f ør neste 
strøk påbegy nnes.  

 Renskjær ov erf lødig manskjett hv is noe stikker 
ut på undersiden av  klemringen.  

 Vent til f ørste strøk er tørt, Smør 2. strøk 
membran ov er mansjetten og helt inn mot 
kanten av  klemringen. 
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Informasj onen er basert på laboratori eprøver og 
lang erfaring. Opplysni ng ene er orienterende og 
har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til 
riktige produkttyper og arbeidsmetorder Da 
arbeidsfor hol dene ligger utenfor vår kontrol l, kan 
vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som 
oppnås , med mindre en reklamasj on skyldes feil 
ved ett av våre produkter . 

 

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