
Informacje techniczne
Kolor: szary

Szerokość: 1,00 m

Długość rolki: 30,0 i 10,0 m

Grubość materiału: ok.0,5 mm

Masa na jednostkę powierzchni:

280 g/m²

Temperatura otoczenia i podłoża pod-

czas aplikacji: min. +5°C

Odporność termiczna: -30 °C do +90

°C

Ciśnienie rozrywające: 3,9 bara

Przepuszczalność pary wodnej: Sd 96

m, badane zgodnie z ETAG 022.

Odporność UV: min. 500 godz.

Wszelkie podane dane techniczne ba-

zują na próbach i testach laborato-

ryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów

mogą nie być identyczne w związku z

okolicznościami, na które producent nie

ma wpływu.

Charakterystyka produktu
EMICODE EC 1PLUS: bardzo niska emisja

wysoka wytrzymałość na zerwanie

mostkuje rysy

wodoodporna

odporność na gnicie

zmniejsza naprężenia

wodoszczelna

paroszczelny

stanowi warstwę odsprzęgającą

elastyczna

łatwa aplikacja

dobra przyczepność do klejów do płytek

SCHÖNOX

nadaje się do układania na podłożach z

ogrzewaniem podłogowym

do wewnątrz i na zewnątrz (na

zewnątrz tylko w połączeniu z

SCHÖNOX MSE i SCHÖNOX EP DRAIN)

składnik systemu SCHÖNOX BALTERRA®

Zastosowania
Do wykonywania izolacji przeciwwod-
nej:

w mocno obciążonych, mokrych po-

mieszczeniach publicznych jak prysz-

nice w halach sportowych, pokoje tera-

pii w szpitalach itp.

w normalnie obciążonych mokrych po-

mieszczeniach np. w łazienkach i prysz-

nicach

W basenach w połączeniu z okładzinami

ceramicznymi

Na balkonach i tarasach w połączeniu z

systemem SCHÖNOX BALTERRA®

W połączeniu z SCHÖNOX ST-COMPO-

NENTS SCHÖNOX AB spełnia wymaga-

nia ETAG 022, cz.2, dla wodoszczelnych

okładzin z użyciem elastycznych mat,

na ścianach i podłogach w pomieszcze-

niach mokrych. Aprobata ETA-12/0027.

Wodoszczelny, w połączeniu z elemen-

tami systemu SCHÖNOX AB/SCHÖNOX

ST, przy ciśnieniu wody do 2,5 bara i

głębokości do 10m (zgodnie z zasadami

przeprowadzania prób dla folii membra-

nowych i membran wodoszczelnych w

połączeniu z wykończeniem płytkami

(AIV). Przy stosowaniu na głębokości

od 4,0 do 10,0 m należy stosować tylko

klej do płytek SCHÖNOX Q12, SCHÖNOX

TT S8, SCHÖNOX Q6 W i SCHÖNOX KR.

SCHÖNOX AB nie zastepuje wymaga-

nego normami uszczelnienia tarasów

dachowych, loggi i innych powierzchni

znajdujących się ponad pomieszczeniami

mieszkalnymi.

Podłoża
beton

mury (na pełne spoiny)

jastrychy cementowe normalnie i szyb-

kowiążące

jastrychy anhydrytowe

istniejące podłoża z płytek ceramicz-

nych, kamienia naturalnego i lastryko

tynki cementowe, tynki wapienno-ce-

mentowe (CS II, CS III do CS IV zgod-

nie z PN-EN 998-1, o wytrzymałości na

ściskanie ≥ 2,5 MPa)

tynki gipsowe zgodnie z PN-EN 13279-

1, wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,5 MPa,

wilgotność ≤ 1,0 %

elementy kompozytowe ze styropianu

pokrytego zaprawą

prefabrykowane płyty ścienne z napo-

wietrzanego betonu

płyty gipsowe

Wymagania względem podłoża
Suche, wytrzymałe, nośne i równe.

Bez zanieczyszczeń i pozostałości

zmniejszających przyczepność tj.,

brudu, kurzu, oleju, wosku i luźnych

części.

Uszkodzone, słabe fragmenty należy

usunąć mechanicznie i naprawić zapra-

wami SCHÖNOX.

W przypadku późniejszego montażu

okładzin ceramicznych, jastrychy ce-

mentowe muszą być wysezonowane

i mieć wilgotność ≤ 2,0 CM-% (ja-

strychy z ogrzewaniem podłogowym ≤
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SCHÖNOX® AB
Mata uszczelniająca i odsprzęgająca.
Mata uszczelniająca, przekrywająca zarysowania, z odpornej na rozdarcia folii polietylenowej obustronnie

powleczonej włókniną przeznaczona do uszczelniania podłoży w obszarach mokrych i basenach. SCHÖNOX

AB zapewnia optymalne połączenie z materiałami do osadzania płytek. Do stosowania wewnątrz i na

zewnątrz. Spełnia wymagania ETAG 022.
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2,0 CM-%), jastrychy anhydrytowe wil-

gotność ≤ 0,5 % (jastrychy z ogrzewa-

niem podłogowym ≤ 0,3 %).

Stare, okładziny ceramiczne i kamienie

naturalne powinny dobrze przylegać,

być wyczyszczone i ewentualnie wyszli-

fowane.

Słabo przymocowane okładziny cera-

miczne powinny być usunięte i jeśli to

konieczne wyrównać podłoże za po-

moca mas szpachlowych SCHÖNOX.

Gruntowanie
Informacje dotyczące gruntowania

znajduja się w karcie informacyjnej

SCHÖNOX iFIX™.

Aplikacja
Stosowanie w połączeniu z SCHÖNOX
iFIX™:
Szczegółowe informacje o aplikacji

SCHÖNOX AB z SCHÖNOX iFIX™ w Kar-

cie Informacyjnej SCHÖNOX iFIX™.

Podłoże musi być gładkie. W razie po-

trzeby należy je wyrównać zaprawami

szpachlowymi SCHÖNOX do osadzania

bezpustkowego.

Przed przystąpieniem do pracy należy

przyciąć matę nożyczkami lub nożem.

Ułożyć SCHÖNOX AB w kleju do mem-

bran jak podczas tapetowania i wcisnąć

przy pomocy packi tynkarskiej.

Unikać powstawania pęcherzyków po-

wietrza pod SCHÖNOX AB. Należy

wygładzić ułożoną matę zaczynając od

środka arkusza na zewnątrz.

Arkusze SCHÖNOX AB przykleja się ”na

styk” lub ”na zakład”.

Szerokość zakładu to min. 5 cm. W stre-

fach brzegowych klej rozprowadzać o

8cm szerzej niż szerokość SCHÖNOX

AB. Układać SCHÖNOX AB na świeżym

kleju i docisnąć SCHÖNOX iFIX TOOL.

Zakład wtapia się w cienką warstwę

kleju. Unikać pustek w zakładzie.

Jeżeli arkusze maty łączone są ”na

styk” należy nakleić SCHÖNOX ST SE-

ALING TAPE we wszystkich narożach i

połączeniach ścian z podłogą, a także

w miejscach styku arkuszy. Jest to ko-

nieczne aby uniknąć nieszczelności w

obszarach połączeń.

Do uszczelnienia naroży użyć prefabry-

kowanych kształtek SCHÖNOX ST IC IN-

TERIOR ANGLE i SCHÖNOX ST EA EXTE-

RIOR ANGLE.

Odpływy podłogowe i przejścia rur po-

winny być uszczelnione kołnierzami

SCHÖNOX ST FC i SCHÖNOX ST D.

Połączenia z elementami wbudowa-

nymi na stałe wykonać zaprawami

uszczelniającymi. W zależności od sytu-

acji na budowie, do wykonania uszczel-

nień z SCHÖNOX AB lub z taśmy

SCHÖNOX ST można użyć SCHÖNOX KR,

SCHÖNOX CON BODEN (bez piasku),

SCHÖNOX EA PUR lub SCHÖNOX EA PUR

S.

Dylatacji konstrukcyjnych, pozornych

i szczelin obwodowych wokół ścian

nie należy pokrywać SCHÖNOX AB.

Należy je uszczelnić przyklejając taśmę

SCHÖNOX ST SEALING TAPE. SCHÖNOX

ST SEALING TAPE można układać w dy-

latacji z fałdą.

Na balkonach i tarasach (nie będących

dachami) układać SCHÖNOX AB wzdłuż

spadku a nie w poprzek. Umożliwia to

wykonanie połączenia ze ścianą na wy-

sokości co najmniej 150 mm nad pokry-

ciem, a spływająca woda nie będzie się

gromadziła w miejscach połączeń.

Szczegółowe informacje w Karcie Infor-

macyjnej SCHÖNOX ST.

Szczegółowe instrukcje postępowania

znajdują się w ETAG (Wytyczne wyda-

wania Europejskich Aprobat Technicz-

nych).

W zależności od przewidywanych

obciążeń, płytki osadza się na ce-

mentowej zaprawie cienkowarstwo-

wej w przypadku niskich obciążeń

lub na zaprawie z żywicy epoksy-

dowej SCHÖNOX KR przy większych

obciążeniach.

W zależności od obciążenia, spoinowa-

nie okładziny należy wykonać zaprawą

cementową SCHÖNOX XR 40 lub za-

prawą na bazie żywicy epoksydowej

SCHÖNOX CF DESIGN/SCHÖNOX CON

BODEN.

Do uszczelnienia wanien i pryszniców

należy stosować SCHÖNOX SB SET SHO-

WER i BATH SEALING TAPE SET.

Matę SCHÖNOX AB można stosować z

wodoszczelnym narożnikiem do wanien

i pryszniców SCHÖNOX MFC MULTIFUNC-

TION CORNER.

SCHÖNOX AB jako warstwa od-
sprzęgająca:

SCHÖNOX AB przykleić do czystego i

gładkiego podłoża, ściśle i bez fałd, kle-

jem SCHÖNOX iFIX lub odpowiednim kle-

jem do płytek używając pacek o zębach

4 mm. Unikać tworzenia się pęcherzy.

Arkusze powinny być układane blisko

siebie. Łączenia zabezpieczyć taśmą

malarską.

Okładziny osadzać bez pustek,

używając odpowiedniego kleju do

płytek. Dobór kleju do podłóg zależy

od rodzaju okładziny i obciążenia.

Standardowo spoinowanie wykonuje

się SCHÖNOX SU. Zawsze należy do-

stosować materiał do spoinowania do

określonych wymagań.

Jeżeli w podłodze nie występują

przemieszczenia pionowe, dylatacji

podłogowych nie trzeba przenosić.

Dążyć do zwartych pól roboczych. Pola

w kształcie litery L lub U powinny być

oddzielone spoinami. Rozmiar pola nie

powinien przekraczać 40 m², a długość

boku 8 m.

SCHÖNOX AB stosuje się w pomiesz-

czeniach mieszkalnych i handlowych z

obciążeniem do 5 KN/m².

Dopuszczalne obciążenie stacjonarne

na powierzchni 10 cm² wynosi 3,5 KN.

Przy układaniu wielkoformatowych

płytek należy zasięgnąć dodatkowych

informacji.

Kamienie naturalne do okładziny muszą

mieć grubość min. 10 mm. Preferuje się

kamienie twarde, jak granit i kwarc.

Opakowania
30 m rolka

10 m rolka
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Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i

końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z

siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze,

przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia

Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowy-

wanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez

Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie mate-

riałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiej-

scowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika,

właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych za-

leceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie

mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w

przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami po-

danymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do

używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zalece-

niami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trze-

cich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprze-

dającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktual-

nie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w

skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów

sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć wszyst-

kich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący

jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie

obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze

przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych ele-

mentów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia

zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, ku-

pujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami

zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego pro-

duktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawar-

tych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stro-

nie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach

Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Pro-

duktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklara-

cje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl

w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o. o.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa/Polska

tel.: +48 22 27 28 700

e-mail: sika@pl.sika.com

www.schonox.pl

BDO 000015415

System zarządzania SCHÖNOX jest certyfikowany zgodnie z

ISO 9001 i 14001 przez DQS.

SCHÖNOX® AB
Karta Informacyjna
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Składowanie
Przechowywać SCHÖNOX AB w

chłodnych, suchych warunkach w pozy-

cji poziomej.

Czas składowania 2 lata.

Utylizacja
Przy usuwaniu pozostałości produktów,

ścieków i pojemników z przylegającymi

resztkami należy postępować zgodnie

z lokalnymi przepisami.

EMICODE
EC 1PLUS: bardzo niska emisja

Instrukcje
W przypadku korzystania z produktów

uzupełniających należy postępować

zgodnie z zapisami w odpowied-

nich Kartach Informacyjnych. W razie

wątpliwości prosimy o kontakt z produ-

centem.


