
Tehnični podatki
Čas obdelave: približno 30 minut pri

18 °C

Pripravljen za pohodne obremenitve:

približno po 3 h

Pripravljen za polaganje:

-do 3 mm približno čez 24 uri (za po-

laganje parket približno čez 48 h)

- za debelino sloja do 15 mmmora biti

preostanek vlage izmerjena s pomo-

čjo naprave CM (parket ≤ 0,5 CM-

%, tekstilne in elastične obloge ≤ 1,0

CM-%)

Delovna temperatura: temperatura

tlaka ne nižja kot 5 °C

Poraba materiala: približno 1,5

kg/m2/mm

Reagiranje na ogenj: A1 / A1fl

Vse vrednosti so samo približne, podle-

gajo lokalnim klimatskim odstopanjem.

lastnosti izdelka
EMICODE EC 1PLUS R: zelo nizke emisije

PLUS

s sintetičnimi vlakni

pripravljen za pohodno obremenitev

po približno 3 uri

majhna poraba / visoka pokrivnost

debelina sloja 3 do 15 mm

visoke trdnosti

visoka upogibna trdnost

primeren za uporabo pri sistemih tal-

nega ogrevanja

Samorazlivna

primeren za črpanje

majhna notranja nape-

tost/obremenitev

visoko modificiran s sintetičnimi smo-

lami

enostavna obdelava

primeren za stole, opremljene s ko-

leščki po standardu EN 12 529

manj porozna podlaga

premošča razpoke

za notranjo uporabo

Uporaba
SCHÖNOXAPF je primeren za zapolnjeva-
nje, glajenje in izravnavo podlag:
pod tekstilnimi in elastičnimi oblogami

pod parket (Samo z elastičnimi lepili za

parket SCHÖNOX. Upoštevajte čas suše-

nja.)

pri celotni izravnavi in pri obremeni-

tvah z viličarji, mora biti debelina sloja

najmanj 3 mm (čas sušenja najmanj 12

ur) v notranjih prostorih.

Podlage
SCHÖNOXAPF je primeren za zapolnjeva-
nje, glajenje in izravnavo:
lesene plošče

lepljeni parket

ustreznih ivernih plošč ali OSB konstruk-

cij, vijačenih

stare podlage, kot keramične ploščice,

naravni kamen in teraco

stare podlage z ostanki starih vodood-

pornih lepil

Beton

cementne in hitro vezoče cementne

estrihe

novih litih asfaltnih estrihov (peskanih)

IC 10 in IC 15 po standardu EN 13 813,

debelina sloja 3,0 do 8,0 mm. Za debe-

line slojev > 8,0 mm zahtevajte ustre-

zna navodila.

estrihe na osnovi kalcijevega sulfata

suhe estrihe

Magnezitne estrihe

ksilolitne estrihe

Zahteve za podlage
Ustrezna trdnost, nosilnost, dimenzij-

ska stabilnost in trajna suhost.

Brez ostankov, ki zmanjšujejo oprijem,

npr. prahu, umazanije, olja, maščob in

nesprijetih delcev.

Obdelava površin oziroma vse "neopri-

jete" dele podlage je potrebno mehan-

sko odstraniti in podlago po potrebi

popraviti s pomočjo izravnalnih mas

SCHÖNOX.

Stare, nesprijete in krhke izravnalne

sloje je potrebno mehansko odstraniti.

Za vgradnjo talnih oblogmorajo cemen-

tni estrihi izkazovati preostanek vlage

≤ 2,0 CM-% (ogrevani estrihi ≤ 1,8 CM-

%), estrihi na osnovi kalcijevega sul-

fata morajo imeti preostalo vlago ≤ 0,5

CM-% (ogrevani estrihi ≤ 0,3 CM-%).

Sloje vodotopnih lepil, npr. lepil iz sul-

fatnih lugov, je potrebno mehansko

odstraniti. Ostale ostanke lepil je po-

trebno premazati s pomočjo SCHÖNOX

EG.

Stara vodoodporna lepila je potrebno

temeljito odstraniti.

Stari tlaki, kot so keramične ploščice,

morajo biti temeljito očiščeni in obru-

šeni.

Prostori v zgradbah brez kletnih prosto-

rov morajo biti zaščiteni pred kapilar-

nim dvigom vlage v skladu s standardi.
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Sintetična, samorazlivna, izravnalna masa na mavčni osnovi, armirana z vlakni za sloje 3-15 mm,
Primerna predvsem za lesene ladijske pode, iverne plošče (V100), asfaltne estrihe ter druge problematične podlage, v povezavi

z elastičnimi in tekstilnimi oblogami v notranjih prostorih. Vmešana vlakna zagotavljajo boljšo trdnost, zato polaganje armaturnih

mrežic ni več potrebno. Po končanemmešanju 5,5 l vode z 25,0 kg prahu je izravnalna masa SCHÖNOX APF pripravljena za uporabo.
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Primeren za izravnavo delov površin bi-

tumenskih podlag, kot so asfaltne ali

druge; prav tako je primeren za izde-

lavo debelejših izravnalnih slojev.

Leseni tlaki morajo biti stabilni, nepo-

škodovani, les pa mora imeti običajno

vlažnost. Pri izravnavi pustite pri zido-

vih nekaj prostora (približno 10 mm),

da zagotovite zračenje konstrukcije.

Proste plošče in deske je potrebno tr-

dno priviti. Poškodovane lesene deske

zamenjajte.

Pripravljalna dela - kot npr. polnjenje

fug med trdno položenimi lesenimi le-

tvami, polnjenje lukenj in neravnin - iz-

vedite z uporabo stabilne, čvrste repa-

raturne mase.

Veljajo zahteve ustreznih veljavnih

standardov, direktiv in tehničnih pred-

pisov.

Temeljni premazi
običajne vpojne podlage, kot:
- cementni estrihi

- cementni estrihi, ki se hitro strdijo

-Beton

premažite s SCHÖNOX KH (1:3) ali

SCHÖNOX KH FIX.

Podlage, ki niso vpojne, gladke, nepo-
škodovane podlage, kot:
- lite asfaltne estrihe, nezadostno pe-

skane

-keramične ploščice

-ostanki starega vodoodpornega le-

pila, skoraj popolnoma odstranjenega

premažite s pomočjo SCHÖNOX SHP ali

SCHÖNOX VD (čistega).

podlage na osnovi kalcijevega sulfata,
kot:
-estrihi na osnovi kalcijevega sulfata

- suhi estrihi

penetrirajte s pomočjo SCHÖNOX VD

(1:1) ali SCHÖNOX VD FIX (dodatna ob-

delava neposredno po aplikaciji).

Za debeline, ki presegajo 10 mm, sve-

tujemo temelj SCHÖNOX HP RAPID.

magnezijevi estrihi (ne ksilolitni):
penetrirajte s pomočjo SCHÖNOX SHP:

ksilolitni estrihi:
penetrirajte s pomocjo SCHÖNOX HP

RAPID.

Lesene podlage, kot npr.:
- stabilno položene lesene deske

- Iverna ali OSB plošča

-Parket

zaščitite proti vlagi s pomočjo

SCHÖNOX VD (čistega) (čas sušenja 2

uri).

Mešalno razmerje
Na 25,0 kg SCHÖNOX APF ca. 5,5 l vode

Priporočeni način dela
Pri delu s SCHÖNOX APF in med suše-
njem je pomembno kakovostno pre-
zračevanje.
Uporabite čisto posodo in dodajte

SCHÖNOX APF v čisto hladno vodo

ter izdelajte homogeno zmes. Pripo-

ročamo, da uporabite mešalnik z 600

vrt./min. Pustite mirovati približno 3

minute in ponovno jo temeljito preme-

šajte. Nato izravnalno maso izlijte in

nanesite jo s pomočjo gladilke.

V kolikor je potreba po vgradnji dru-

gega sloja izravnalne mase, je prvi

sloj potrebno po sušenju premazati s

SCHÖNOX KH (1:1) ali SCHÖNOX KH FIX.

V primeru nanašanja v dveh slojih se

ne sme prekoračiti maksimalne debe-

line skupnega sloja. Debelina drugega

sloja ne sme biti večja kot je debelina

prvega sloja.

Zaradi visoke vsebnosti vlaken je po-

trebnomešati vedno cele posode, da bi

bila zagotovljena enakomerna razpore-

ditev vlaken.

V primeru večje debeline sloja je po-

trebno preprečiti stik z navpičnimi kon-

strukcijami s pomočjo obodnega izola-

cijskega traku.

Zaščitite sušeče se izravnalne sloje

SCHÖNOX APF pred visokimi tempe-

raturami iz okolja, neposrednimi sonč-

nimi žarki in prepihom.

V kolikor je potrebno brušenje

SCHÖNOX APF, uporabite brusni papir

oziroma mrežico z zrnatostjo ≥ 80.

Zaradi možne korozije je potrebno pre-

prečiti stik s kovinami, predvsem z vo-

dovodnimi cevmi (npr. tesnila na spoju

cevi).

Orodje operite z vodo neposredno po

uporabi.

Pakiranje
25,0 kg papirnata vreča

Skladiščenje
SCHÖNOX APF shranjujte na hladnem

in suhem mestu.

Čas skladiščenja 1 leto.

Odstranjevanje
Embalažo popolnoma izpraznite in od-

stranite v skladu s predpisi.

Pri odstranjevanju ostankov izdelka,

odpadne vode in embalaže z ostanki

proizvoda upoštevajte krajevne ura-

dne predpise.

EMICODE
EC 1PLUS: zelo nizka vsebnost emisij

PLUS

GISCODE
CP1 - izravnalne mase na osnovi kalci-

jevega sulfata

EPD - lastnik izjave
SCHONOX GmbH, zakoniti član Deutche

Bauchemie in Industrieverband Klebsto-

ffe izjavlja, da izdelek izpolnjuje kriterije

za disperzijski proizvod razreda A. modi-

ficirane mineralne malte, skupina 1.

OKOLJSKA IZJAVA
acc. ISO 14025 in EN 15804

Lastnik izjave
Deutsche Bauchemie e.V.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Verband der deutschen Lack- und Druck-

farbenindustrie e.V.

Urednik
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Lastnik programa
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Številka deklaracije
EPD-DIV20130096-IBE1-DE
Datum izdaje
30.07.2013

Velja do
29.07.2018
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Upoštevajte priporočila, direktive, predpise DIN in na-

vodila v varnostnih listih. Veljajo tudi priznana pravila

in smernice gradbene stroke. Jamčimo za to, da naši

izdelki zapuščajo proizvodni obrat v brezhibnem sta-

nju. Kljub temu, da so naša priporočila, kako izdelek

uporabljajte, zasnovana na preizkusih in praktičnih iz-

kušnjah, gre samo za splošne napotke, ki ne zagota-

vljajo konkretnih lastnosti teh izdelkov, ker nimamo

nobenega vpliva na gradbene pogoje, na izvajanje

del ali na način obdelave. Ta tehnični predpis za pro-

izvode nadomešča vse predhodne različice.

Sika d.o.o.

Prevale 13, 1236 Trzin

Tel: +386 (0)1 580 95 34

Fax: +386 (0)1 580 95 33

Email: info@si.sika.com

Slovenija

QUA L ITÄ T S M A N A G E M E NTSYSTEM

Z
E R T I F I Z I E R T E

S

DIN EN ISO 9001

Reg. Nr.  3116-01

Sistem upravljanja kakovosti SCHÖNOX CHÖNOX je

certificiran v skladu z ISO 9001 in 14001 organ DQS.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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Navodila
Vse informacije veljajo v standardnih

pogojih.

SCHÖNOX APF ne vsebuje portlan-

dskega cementa.

Pri uporabi dodatnih izdelkov upošte-

vajte navodila v ustreznih tehničnih

predpisih. V primeru dvomov priporo-

čamo, da zahtevate od proizvajalca do-

datne informacije.

Upoštevati je potrebno tehnični predpis

BEB "Hinweise zur Planung, Verlegung

und Beurteilung sowie Oberflächenvor-

bereitung von Calciumsulfatestrichen".

Upoštevajte napotke v tehničnem pred-

pisu BEB "Beurteilen und Vorbereiten

von Untergründen; Verlegen von ela-

stischen und tekstilen Bodenbelägen,

Schichtstoffelementen (Laminat), Par-

kett und Holzpflaster; Beheizte und un-

beheizte Fußbodenkonstruktionen".


