
Informacje techniczne
Czas przydatności do użycia: ok. 20

minut przy temp. +20°C

Dalsza obróbka: po ok. 2 godz.

Możliwość nakładania kolejnych

warstw:

po ok. 24 godz.

Temperatura otoczenia i podłoża pod-

czas aplikacji: min. +5°C

Zużycie materiału: ok. 1,2 kg/m²/mm

Reakcja na ogień: A2-s2, d0

Wszystkie wartości są przybliżone i

zależą od warunków otoczenia.

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

o ok. 90% ograniczone pylenie podczas

mieszania

mrozoodporna

wodoodporna

łatwa w nanoszeniu

tworzy bardzo gładką powierzchnię

modyfikowana żywicą syntetyczną

duża stabilność warstwy

bezpieczna i uniwersalna w zastosowa-

niach

niska zawartość chromu zgodnie z RE-

ACH

Zastosowania
do wyrównywania powierzchni:

w pływalniach

na elewacjach

do kosmetyki betonu

Podłoża
beton licowy

prefabrykaty betonowe

beton wodoszczelny

beton napowietrzony

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)

mury

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 mocno obciążonych miejscach jak

pływalnie, pomieszczenia mokre w lo-

kalach handlowych, strefy na zewnątrz

obiektów, należy układać zaprawę na

warstwie sczepnej.

Należy przestrzegać wymagań zawar-

tych w odpowiednich normach i wytycz-

nych oraz zapisów w Kartach Informa-

cyjnych produktów.

Gruntowanie
normalnie chłonne podłoża takie jak:
- tynk cementowy

- tynk cementowo - wapienny

-beton

gruntować SCHÖNOX KH (1:3) lub

SCHÖNOX KH FIX.

podłoża na ścianach:
-gładkie, nośne betony (formowane)

Warstwy wykonane natryskiem (MGP

III) lub warstwy sczepne z SCHÖNOX

Q2 RAPID nałożone pacą o zębach

4 mm muszą być całkowicie utwar-

dzone przed dalszymi pracami. Przed

nakładaniem zaprawy natryskiem

podłoża bardzo chłonne powinny być

zwilżone wodą.

niechłonne, gładkie, nośne podłoża tj.:
-płytki ceramiczne

gruntować SCHÖNOX SHP.

Pęknięcia, dziury, naprawy tynków.
Nałożyć warstwę sczepną (bardzo

chłonne podłoża należy wcześniej

zwilżyć wodą). Zaprawę nanosić na

warstwę sczepną metodą ”mokre na

mokre”. W przypadku grubych warstw

najpierw, na warstwie sczepnej, należy

nałożyć cienką warstwę zaprawy.

Proporcje mieszania
Do 20,0 kg SCHÖNOX BM 10 ok. 5,6 l

wody

Zaprawa do układania w warstwie od 10
do 20 mm:

Do 20,0 kg SCHÖNOX BM 10 ok. 6,4 l

wody

Aby uzyskać wypełnienie ok. 65% wag.

należy dodać 13 kg SCHÖNOX QUARZ-

SAND 0,1 - 3,0 mm do 20 kg SCHÖNOX

BM 10.

Kruszywo dodawać jako ostatnie

Warstwa sczepna:

| www.schonox.pl |

Karta Informacyjna

SCHÖNOX® BM 10
Zaprawa wyrównawcza o mocno zredukowanej emisji pyłu.
Do wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów. W warstwie od 1 do 10mm stosowana bez

wypełniacza. Możliwe zwiększenie grubości do 20mm. Do wewnątrz i na zewnątrz.
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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® BM 10
Karta Informacyjna
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Do 20,0 kg SCHÖNOX BM 10 należy

dodać ok. 5,6l wody i 1,6 kg SCHÖNOX

KH.

Aplikacja
Do czystego pojemnika z czystą, zimną

wodą dodać SCHÖNOX BM 10 i wy-

mieszać do uzyskania jednorodnej kon-

systencji. Mieszać mieszadłem wolno-

obrotowym o prędkości 600 obr./min.

Przy układaniu warstw o grubości do

10 mm do zaprawy nie dodaje się kru-

szywa.

Przy pokrywaniu betonu licowego mak-

symalna grubość warstwy to 5 mm.

Do wyrównania większych nierówności

używać SCHÖNOX BM 30 lub SCHÖNOX

BM 30 FLEX.

Zaprawa SCHÖNOX BM 10 może być

barwiona pigmentami odpornymi na

zasady, najlepiej nieorganicznymi tlen-

kami w formie płynnej lub proszkowej,

przy ograniczeniu ilości pigmentu do 5%

wagowo.

Jeśli SCHÖNOX BM 10 jest stosowana

tylko wewnątrz pomieszczeń, można

używać również pigmentów organicz-

nych. Ich użycie powinno być aprobo-

wane przez producenta.

Podczas wiązania należy chronić

SCHÖNOX BM 10 przed wyso-

kimi temperaturami, bezpośrednim

nasłonecznieniem i przeciągami.

Niezwłocznie po zastosowaniu umyć

narzędzia wodą.

Opakowania
20,0 kg papierowy worek

Składowanie
SCHÖNOX BM 10 należy przechowywać

w chłodnych i suchych pomieszczeniach.

Czas składowania: 6 miesięcy (w fa-

brycznie zamkniętych, oryginalnych i

nieuszkodzonych opakowaniach).

Otwarte opakowania muszą być za-

mknięte natychmiast po użyciu a mate-

riał zużyty jak najszybciej.

Utylizacja
Puste opakowania należy utylizować

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy usuwaniu pozostałości produktów,

ścieków i pojemników z przylegającymi

resztkami należy postępować zgodnie

z lokalnymi przepisami.

EMICODE
EC 1PLUS: bardzo niska emisja

Instrukcje
Wszystkie informacje odnoszą się do

warunków standardowych i zapraw bez

dodatku kruszywa.

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.

Ekologia, zdrowie
i bezpieczeństwo

Przed zastosowaniem produktów

użytkownik jest zobowiązany do za-

poznania się z zapisami aktualnych

Kart Charakterystyki. Zawarte są w

nich szczegółowe informacje dotyczące

zdrowia, bezpieczeństwa stosowania,

składowania i usuwania, a także dane

dotyczące ekologii, właściwości toksy-

kologicznych materiału itp.


