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SCHÖNOX 1K DS PREMIUM är ett dammreducer at dif f usionsöppet cementbaserat membran f ör v attentätning inom- och utomhus. För
tätning av simbassänger, balkonger, terrasser, duschutry mmen i of f entliga lokaler och liknande innan montering av keramiska plattor på golv
och v äggar. Anv änds i of f entlig miljö på massiv a konstruktioner. Kan anv ändas i priv ata miljöer där man inte önskar ett ångtätt membran,
t.ex. i källare med tillskjutande f ukt eller på betong med restf ukt.

Egenskaper

Bruksanvisning

Teknisk data

◼ Vattentät men dif f usionsöppen

◼ Försegla inner/y tterhör n, sprickor, skarv ar,

◼ Bas:

cementbaserad poly mer

◼ Dammreducera d

rörgenomf örin ga r, brunnar/av lop p, material

◼ Färg:

grå

◼ Flexibel

öv ergångar och liknande med:

◼ Densitet

packat pulv er 1 200 kg/m²

◼ Åldersbestän di g

-

SCHÖNOX Vinkelband ST

◼ Brukstid:

ca 50 min

◼ Spricköv erby ggan de upp till 0,75 mm

-

SCHÖNOX Innerhörn ST IC

◼ Gångbar:

1:a skiktet – ca 2 timmar

◼ Sprutbar

-

SCHÖNOX Y tterhörn ST EA

◼ Enkomponent produkt

-

SCHÖNOX Brunnsmansch ett ST-FC

-

Inomhus kan WetStop tillbehör

Användningsområde
◼ Duschutry mmen i of f entlig miljö på massiv
konstruktion
◼ Simbassänger och poolanlägg ni ng a r
◼ Tv ättstugor och storkök

2:a skiktet – ca 4 timmar,
i gy nsamt klimat.
◼ Plattsättningsb ar: Vägg: ca 2 timmar
Golv : ca 4 timmar

anv änds
◼ Dessa f örseglingar bakas in i SCHÖNOX
1K DS PREMIUM i samband med att f örsta

Ute: ca 24 timmar
◼ Arb.temp:

Ej under +5 oC. Bäst v id
+15 oC till +25 oC.

skiktet appliceras.
◼ Spackla eller borsta ut SCHÖNOX 1K DS

Gäller äv en underlag
och pulv er.

◼ Of f entlig miljö och liknande

PREMIUM f örst i ett skikt. Låt torka. När

◼ Källare med tillskjutande f ukt

f örsta skiktet är torrt, applicera minst ett

◼ Temp.beständ ig:

-20 oC till + 80 oC.

◼ Priv ata miljöer på massiv a konstruktioner

skikt till. Se till att hela åtgången

◼ Åtgång:

Tot. 2,6 kg/m², applicerat

där ett ångtätt membran inte önskas

Underlag
◼ Betong eller gjuten konstruktion som är
minst 3 månader gammal

◼ Tips! För att f örenkla applicerin ge n av det
f örsta skiktet kan v attenblandnin ge n ökas

Alla angiv na tider beror på temperatur- och

med 0,5 liter/18 kg pulv er.

luf tf uktighet samt de allmänna f örhållandena

◼ OBS! Säkerställ alltid åtgången.
◼ Rengör v erkty g innan massan

◼ Lättbetong

stelnat/torkat.

◼ Tegel, murv erk med cementputs eller

Det är my cket v iktigt att hålla rätt

liknande
◼ Mineralisk a, f asta, gjutna konstruktione r

blandningsf ör hå ll an d e f ör f ullgott resultat.
Temperatur, luf tf uktighet, ty p av underlag
samt dess kondition påv erkar härdninge n
och slutresultatet. Anv änd alltid kallt

Förbehandling av underlag

v atten. Lagra säckarna så att pulv ret håller

◼ Underlaget ska v ara f ast, torrt och

en temperatur enligt tekniska data när det

f ormstabilt.
◼ Det ska v ara v äl rengjort och f ritt f rån olja,
f ett och liknande, gammal limf ilm och
limrester måste av lägsnas.
◼ Lösa skikt av lägsnas mekaniskt.
◼ Sugande underlag primas med SCHÖNOX
KH 1:5. Blandning en borstas in i
underlaget. Sugande underlag är t.ex.
betong, spacklade (cement) y tor,
cementputs och liknande.

i tv å skikt.

f örbrukas.

ska anv ändas. Varmt v atten medf ör en
alltf ör snabb härdning.
◼ OBS! Fönster och dörrar ska v ara stängda
så att blåst och kraf tigt v inddrag ej stör
den ny lagda y tan.
◼ Undv ik direkt solljus på den ny lagda y tan,
av f uktare bör ej anv ändas under det f örsta
dy gnet.
◼ SCHÖNOX 1K DS PREMIUM ska alltid
beläggas med keramik eller dy likt.

◼ Utomhus och v id tillskjutande f ukt så
f örv attnas underlaget f ör att minska

Förpackning

absorptione n.

◼ 18 kg

Lagring
◼ Förv aras torrt och sv alt
◼ 12 månader i tätt, oöppnat emballage
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Hälsa och miljö

Informati onen är baserade på laboratori eutredning ar

Märkning IRRITERANDE Xi
Hanterings- och rengöringsföres kri ft er
Iakttag god arbetshy gien. Hantera produkten

och lång praktis k erfarenhet.

Uppgifterna är orienter ande och avser att
hjälpa användar en att finna den lämpligaste
arbetsmetoden. Eftersom användar ens

v arsamt f ör att undv ika damning. Cement-

produkti ons för håll anden ligger utanför vår
kontroll , kan vi inte ansvara för arbetsres ultat,

damm kan orsaka irritation i andnings-

påver kade av lokala omständig heter . I varje

organen samt ge lokal irritation på hud.

enskilt fall rekommender as provning
kontinuerlig kontroll .

Undv ik kontakt genom att anv ända

och

andningssky dd och sky ddskläder/handsk ar.
Vid hudkontakt, tv ätta med tv ål och v atten.
Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med
my cket v atten och ta kontakt med läkare.
För y tterligare inf ormation se
säkerhetsdatab la d och miljödeklar ati on.

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

SIKA SVERIGE AB
Box 11550
163 08 Spånga
T +46 8 621 79 00
www.schon ox.s e
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