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SCHÖNOX AP är ett självavjämnande specialgipsbaserat golvspackel. Eftersom basråvaran är gips och har pH 8-10 riskerar man inte 
alkalisk nedbrytning av till exempel gammal limfilm. SCHÖNOX AP saknar i stort sett krympspänning. Används på golv som ska beläggas 
med ytmaterial. Speciellt utformat för svaga underlag som till exempel gammalt lim, asfaltlim, gjutasfalt med mera.  

Egenskaper 
  Dammreducerad, vilket minskar att dam yr 

runt vid tillblandning och bidrar till bättre 
arbetsmiljö. 

 Låg egen emission (EMICODE EC1) 
 Självavjämnande  
 Flyter mycket lätt ut 
 Gångbar efter ca 2 timmar 
 Hög tryckhållfasthet 
 Pumpbar 
 Har låg spänning 
 Ingen krympning 
 

Användningsområde 
Bra produktval vid avjämning på brädgolv, 

trägolv och sk svaga underlag som t ex 
gammal limfilm, asfaltslim mm. 
Till golvavjämning inomhus på de flesta 

typer av torra underlag som ska beläggas. 
Vid avjämning innan nedlimning av trägolv 

ska skikttjockleken vara minst 3 mm. 
 

Underlag 
Lämpliga underlag: 
Trägolv 
Keramiska plattor 
Vattenfasta limrester 
Betong, slipsats eller spacklade golv 
Asfaltslim 
Gjutasfalt 
Bräd/trägolv, träfiber- och gipsskivor till 

golv (OBS! Förbehandling) 
Gipsbaserade underlag 
 

Förbehandling av underlaget 
Underlaget ska vara stabilt, fast, torrt (max 

85%) och väl rengjort och fritt från olja, 
fett, damm och liknande. 
Svaga eller lösa ytor avlägsnas mekaniskt. 
Alla vattenlösliga limrester ska tas bort 

fullständigt. 
Gamla keramiska plattor ska rengöras. 
Vid avjämning innan nedlimning av trägolv 

ska skikttjockleken vara minst 3 mm.  
Lösa eller fjädrande golvytor och 

spånskivor ska skruvas (100-150 mm 
avstånd). 
Golvvärme ska vara kall och avstängd 

minst 1 dygn innan avjämning. Vänta några 

dygn innan värmekabeln sätts på, börja 
med låg temperatur och öka värmen 
succesivt. 

Primning 
Efter grundlig dammsugning primas golvet 

med SCHÖNOX KH.  
Blanda primern enligt följande: 

 
1. Reducera sug och absorption 
(betonggolv) - 1:5. 
2. Förbättra vidhäftningen (t ex spacklade 
ytor och keramik) - 1:3. 
3. Fuktskydda (t.ex. gips och trä) - 1:1. 

 
Fördela primern jämnt över underlaget med 
borste. Arbeta in primern i underlaget och 
undvik pölbildning. När primern ska fylla en 
fuktskyddande funktion ska den vara helt torr 
(24 tim) innan avjämning påbörjas. 
Vid flera skikt, prima mellan varje. 
Svåra underlag: 
Vid svåra underlag som bl.a. metall, 
epoxiunderlag använd SCHÖNOX SHP. 

 
Migration från asfaltslim 
För att undvika risk för migrering vid 

avjämning på gammalt asfaltslim, ska 
underlaget spacklas med minst 5 mm 
SCHÖNOX AP, eller behandlas med Casco 
Migrationsspärr (oförtunnad 2 ggr.) innan 
avjämning och då behövs ingen annan 
primning 

 
Hälsa och miljö 
Märkning: Ej märkningspliktig 
 
Hanteringsföreskrifter: 
Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller inte 
cement. Vid stänk i ögonen, spola genast 
med mycket vatten och kontakta läkare. 
Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt 
för att undvka dammning. Redskap rengöras 
med vatten innan massan har stelnat 
 
För mer information se säkerhetsdatablad 
och miljödeklaration. 
 

Blandning 
 25,0 kg SCHÖNOX AP blandas med ca 

6,0 liter rent vatten. Blanda till homogen 

Teknisk data 
Typ:  Specialgipsbaserad  

   avjämningsmassa  
Färg:  Vit 
Densitet: Packat pulver ca  

1400 kg/m3 
Skikttjocklek 1-30 mm 
Brukstid Ca 30 min. vid + 18oC  
Gångbar: Efter ca 2 timmar 
Beläggningsbar: Beroende på  

   skikttjocklek. Massan  
   härdar ca 3 mm/dygn  
   vid + 18oC och 55 %  
   RF. Temperatur och  
   luftfuktighet påverkar  
   härdtiden.  

Arbetstemp: + 10oC till + 20oC 
     Gäller också 

   underlag och pulver. 
Åtgång (pulver): Ca 1,5 kg/m²/mm 
pH:   pH 8-10 
 
Ovanstående tider är angivna efter 
normala förhållanden (+18oC och 50 % 
RF). 
 
Resultaten är baserade på 
laboratorietester enligt DIN 1164: 
Tryckhållfasthet: 40 N/mm2 efter 28 dygn. 
Böjhållfasthet: 14 N/mm² efter 28 dygn. 
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och klumpfri massa. 
 

Bruksanvisning 
Betonggolvet grovstädas. 
Säkerställ att rätt golvtemperatur, +10°C - 

+20°C, är uppnådd före avjämning. Innan 
läggning av självutjämnande spackel mäts 
relativ fuktighet (RF) i golvkonstruktionen 
med RF-mätare enligt anvisningar i 
AMAHus 11. YSC.1. RF ska vara <85% vid 
+20°C. 
Ytor som bedöms ha otillfredsställande 

hållfasthet avlägsnas. Föroreningar på 
betongytorna avlägnas. 
Dammsug underlaget. 
Hål och stora svackor i golvet lagas. 

Stäng av och täta underlaget med 
självhäftande skumlister och eventuellt 
fogmassa. 
Förbehandling 

Underlaget behandlas med primer 
SCHÖNOX KH enligt anvisning under 
rubrik Primning. Behandlingen ska göras 
heltäckande. Mycket torra och starkt 
sugande underlag kan kräva flera 
behandlingar. 
Blandning, pumpning och utläggning 

Avjämning sker normalt dagen efter det att 
primningen utförts. Mellan primning och 
avjämning ska det gå så lång tid att 
primern bildat film. 
25,0 kg SCHÖNOX AP blandas med ca 6,0 

liter rent kallt vatten, maskinvisp med 600 
varv/min rekommenderas. Använd alltid 
kallt vatten. Lagra spackelsäckarna så att 
pulvret håller en rätt temperatur enligt 
ovan, när det ska användas. Varmt eller 
ljummet vatten medför en alltför snabb 
härdning. 
Vid pumpning fördelas avjämningsmassan 

över golvet direkt från slangen.  
Slangföraren ser till att lämplig mängd 
påföres över underlaget. Kamma massan 
ned piggroller eller tandad spackel för att 
få bort luftbubblor.  
Massans öppentid för att undvika 

vallar är omkring 5-10 minuter vid 
rumstemperatur. 

Att tänka på direkt efter avjämning 
 Fönster och dörrar ska vara stängda 

så att blåst och kraftigt vinddrag ej 
stör den nylagda ytan. 

Undvik direkt solljus på den nylagda 
ytan, avfuktare bör ej användas under 
de första dygnen. 

Håll jämn temperatur mellan +10 till +20°C 
i den lokal där självutjämnande spackel 

just har lagts. 
När spacklet har hårdnat behöver normalt 

slipning eller finspackling inte utföras. Vid 
behov kan ytan slipas efter ca 3 timmar. 
Den avjämnade ytan är normalt gångbar 
efter ca 3-4 timmar beroende på typ av 
avjämningsmassa, temperatur, fuktighet i 
lokal och underliggande betong samt vald 
skikttjocklek. 
Golvbeläggning 
Uttorkning  

Erforderlig uttorkning av avjämnings-
massan innan ytbeläggning är beroende 
typ av massa, skikttjocklek och klimat-
förhållande i lokalen. Relativa fuktigheten 
(RF) i underlaget (underlag inklusive 
avjämningsmassa) ska dock alltid 
kontrolleras före golvläggningen. 

 Innan ytbeläggning (lim, matta, parkett etc) 
ska fukthalten i underlaget (underlag 
inklusive avjämningsmassa) uttryckt i 
relativ fuktighet (RF) understiga i AMAHus 
11. Ysc 1 angivna värden. 

Mätningen av relativ fukthet (RF) ska 
utföras med RF-mätare enligt RBK Rådet 
för byggkompetens, se www.rbk.nu. 

Rekommendationer innan golvbeläggning 
Golv som är avjämnade med själv-
utjämnande spackel är i allmänhet ej 
avsedda att målas. Ska det ändå göras ska 
det ske i samråd ske med spackel- och 
färgleverantör. Förprovning med aktuell 
materialkombination rekommenderas. 

Anvisningar från respektive ytmatrial-
leverantör ska noggrant följas .  

  För träbaserade golvmaterial förekommer 
särskilda rekommendationer vid läggning 
på spacklade underlag. 
 

Förpackning 
 25 kg papperssäck 

 

Lagring 
 Torrt och svalt 
Ett år i oöppnad förpackning 
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The SCHÖNOX management system is certified 
according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

 

Informationen är baserade på laboratorie-
utredningar och lång praktisk erfarenhet. 
Uppgifterna är orienterande och avser att 
hjälpa användaren att finna den lämpligaste 
arbetsmetoden. Eftersom användarens 
produktionsförhållanden ligger utanför vår 
kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, 
påverkade av lokala omständigheter. I varje 
enskilt fall rekommenderas provning och 
kontinuerlig kontroll. 

SIKA SVERIGE AB 
BOX 11550 

163 08 Spånga 
T +46 8 621 79 00 
www.schonox.se 
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