
Tekniset tiedot
Pohja: kaksikomponenttinen epoksi-

hartsi

Astia-aika n. 40 minuuttia lämpötilan

ollessa +20 °C

Kävelynkestävä n. 16 tunnin kuluttua

Kemikaalikestävä n. 7 päivän kulut-

tua

Työstölämpötila: ei saa olla alle + 10

°C

Lämpötilankestävyys kovettuneena

–25...+80 °C

Sauman leveys 10 mm:iin asti

Materiaalin menekki 200–600 g/m²

( ja kvartsihiekka) laatta- ja sauma-

koon mukaan

Materiaalin menekki (kiinnityslaasti):

4 mm:n hammaslastalla levitet-

täessä: n. 2,4 kg/m²

6 mm:n hammaslastalla levitet-

täessä: n. 3,2 kg/m²

8 mm:n hammaslastalla levitet-

täessä: n. 4,0 kg/m²

Väri harmaa

Tuotteen ominaisuudet
täyttää standardin DIN EN 13888 omi-

naisuutta RG koskevat vaatimukset

täyttää standardin DIN EN 12004 omi-

naisuutta R2 T koskevat vaatimukset

kaksikomponenttinen reaktiohartsijär-

jestelmä

pakkasenkestävä

hyvä vanhenemisenkesto

hyvä kemikaalin kestävyys (ks. Kemial-

lisen kestävyyden taulukko)

erinomainen lujuus

helppo pitää puhtaana

erinomainen mekaaninen kestävyys

helppo käyttää, myös profiloitujen laat-

tojen kanssa

helppo emulgoida veteen

soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin

normin TRGS 610 mukaisesti liuottee-

ton

Täyttää DVGW leaflet W 270 "Increase

of microorganism on materials in drin-

king water areas" juomavesihyväksyn-

nän yhdessä SCHÖNOX 2K DS RAPID

Käyttöalueet
SCHÖNOX CON BODEN soveltuu kemikaa-
linkestävien materiaalien liimaukseen
ja saumaukseen:
uima-altaat, joissa käytetään tavallista

vettä, lähdevettä tai merivettä

teurastamoissa, meijereissä ja pani-

moissa

laitoskeittiöt, autopesulat ja kylmäva-

rastot

elintarvike- ja juomateollisuus

kemianalan yritykset, laboratoriot sekä

varasto- ja tehdasrakennukset

paperi-, nahka- ja tekstiiliteollisuus

laivanrakennus

keraamisille lattioille

sisä- ja ulkokäyttöön

Huokoisilla ja herkillä alustoilla tulee suo-

rittaa esisaumaus ennen laaja-alaista

käyttöä.

Alustavaatimukset
Riittävä kestävyys, tasaisuus, muoto-

tarkkuus ja kuivuus

Ei sisällä tarttuvuutta heikentäviä kier-

roksia, kuten pölyä, likaa, öljyä, rasvaa,

vahaa, hoitoainejäämiä tai irto-osia.

Kiinnityslaastin tulee olla kovettunut ja

riittävän kuiva ennnen saumaukseen

ryhtymistä.

Käytettäessä kiinnityslaastina sement-
tialustoilla:
Riittävä kestävyys, kantokyky ja muo-

totarkkuus

Alustan tulee olla vapaa tarttuvuutta

heikentävistä kerroksista, kuten pö-

lystä, liasta, öljystä, rasvasta tai irtoa-

vista aineksista.

Erottavat ja heikot kerrokset kuten

betonin sementtiliima sekä vastaavat

on poistettava mekaanisesti esimer-

kiksi hiomalla, harjaamalla, puhalta-

malla, jyrsimällä tai hiertämällä.

Alustan tulee täyttää paikalliset vaa-

timukset ja toleranssit rakennustyö-

maalla.

Asennettaessa keraamisia laattoja, se-

menttipohjaisten tasoitteiden (port-

land) on oltava vähintään 28 vrk van-

hoja. Sementtipohjaisten tasoitteiden

tulee olla riittävän kuivia ≤ 75 % RH.

betoni (vähintään 6 kuukauden ikäi-

nen)

Kulloinkin voimassa olevien määräys-

ten ohjeiden ja tuoteselosteiden vaati-

muksia on noudatettava.

Sekoitussuhde
Tartuntapohjusteeksi ja kiinnityslaas-

tiksi:

4,42 kg komponentti A:ta (hartsia)

1,08 kg komponentti B:tä (kovetinta)

noin. 8,00 kg 0,1 - 0,4 mm:n SCHÖNOX-

kvartsihiekkaa

Kokonaispaino noin 13.5kg

Asennussuositus
Tuote SCHÖNOX CON BODEN, hartsi-

komponentti A, sekoitetaan huolelli-
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Tuoteseloste

SCHÖNOX® CON BODEN
Epoksihartsisauma-ainetiiviste
Epoksisaumalaastin, kiinnityslaastin ja kapillaarikerroksen valmistamiseen. Kemiallisesti kestävään ja

tiiviiseen keraamisten laattojen saumaukseen. Suositellaan erittäin kuormitettuihin projekteihin, kuten

uima-altaisiin, teollisuuskeittiöihin, panimoihin, meijereihin, laboratorioihin, kemianlaitoksiin ja korkean

liikennöinnin tiloihin. Saumaleveys 1 - 10mm. Täyttää RG-vaatimukset EN 13888 mukaisesti sekä R2T

vaatimukset EN 12004 mukaisesti. Sisä- ja ulkokäyttöön.
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SCHÖNOX® CON BODEN
Tuoteseloste
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sesti tuotteeseen SCHÖNOX CON BO-

DEN, kovetinkomponenttiin B, kun-

nes syntyy homogeeninen ja raidaton

seos.

Suositellaan käytettäväksi max.300

rpm kierrosnopeudella toimivaa sekoi-

tinta.

Sekoitettu materiaali siirretään toiseen

astiaan ja sekoitetaan uudestaan no-

peasti.

Viimeisenä komponenttina lisätään

SCHÖNOX-KVARTSIHIEKKAA (0,1–0,4

mm) tai vastaavaa kvartsihiekkaa

(pestyä ja polttokuivattua).

SCHÖNOX CON BODEN sekoitus ja

työstö tulisi suorittaa mieluiten 15 °C

lämpötilassa (huone, pinta ja alusta

lämpötila)

Saumalaasti levitetään syvälle sau-

maan erikoissaumauslastalla. SCHÖ-

NOX CONBODEN voidaan levittäämyös

saumauslaitteella (esim. Hexa) tai pai-

neilmaruiskulla.

Materiaalijäämät emulgoidaan peh-

musteilla, päällyste ja saumat pestään

tasaisiksi sienellä. Pesu käy helpoiten

lämpimällä vedellä.

Puhdistetut pinnat on tarkistettava jää-

mien varalta heti niiden kuivuttua.

Käyttö kiinnityslaastina:
Materiaalia sekoitetaan vain sellainen

määrä, joka pystytään käyttämään n.

40 minuutissa.

Laasti levitetään soveltuvalla hammas-

lastalla. Kiinnitettävä materiaali asen-

netaan ja painetaan tuoreeseen kiin-

nityslaastiin ennen tuotteen nahoittu-

mista. Laastipurseet on poistettava.

SCHÖNOX CON BODEN soveltuu ohut-

laastikiinnitykseen.

Kiinnittäessä suurikokoisia laattoja,

kiinnitä huomiota yleisiin sääntöihin

ja standardeihin. Kiinnittäessä ohuita

keraamisia laattoja (<7.5 mm), pyydä

tarvittaessa lisätietoja.

Lisäsuositukset:
Ei sovellu värjäytymisvaaralle alttiiden

luonnonkivien kiinnittämiseen, sillä

värjäytymättömyyttä ei voida taata.

Pakkaus
5,50 kg:n kartonkilaatikko, jossa

-4,42 kg komponentti A:ta (hartsia)

- 1,08 kg komponentti B:tä (kovetinta)

25 kg SCHÖNOX QUARZSAND 0.1 - 0.4

mm

Varastointi
SCHÖNOX CON BODEN varastoidaan vii-

leässä ja kuivassa. Ei saa jäätyä.

Varastointiaika 2 vuotta (suljetussa

pakkauksessa).

SCHÖNOX CON BODEN voidaan altistaa

kuljetuksen aikanamaksimissaan 20 °C

lämpötilaan enimmillään 7 vrk ajaksi.

Jätteiden käsittely
Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja

hävitettävä määräysten mukaisesti.

Tuotejäämät, pesunesteet ja pakkauk-

set sekä niihin liittyvät haitallisia ai-

neita sisältävät tuotteet on hävitettävä

määräysten mukaisesti.

Vaaralausekkeet
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemial-

listen tuotteiden turvallisesta käsitte-

lystä, varastoinnista ja hävittämisestä

käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyt-

töturvallisuustiedote, jossa on tietoa

fysikaalisista, ekologisista, toksikologi-

sista ja muista turvallisuuteen liitty-

vistä asioista. Tarkasta kaikki asiaan-

kuuluvat paikalliset säädökset esimer-

kiksi vaarallisten aineiden käyttö ja

kierrätys.

Vain koulutettujen ammattilaisten käyt-

töön.

Soveltuvien suojavälineiden pukemi-

nen on välttämätöntä. Löydät yksityis-

kohdat käyttöturvatiedotteesta osasta

8.

Käytä soveltuvia hanskoja esim. nitriili-

hanska. KCL, Saksa suositus: DERMAT-

RIL 740 materiaalivahvuus 0,11 mm);

maksimi käyttöaika: 8 tuntia.

Ohje
Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja,

jotka vaihtelevat olosuhteiden mu-

kaan.

Määritelty sekoitussuhde silikahiekan

kanssa on keskimääräinen arvo.

Sekoitussuhteen muokkaaminen vai-

kuttaa viskositeettiin.

Päällyste on suojattava ennen sau-

mausta ja sen jälkeen auringonpais-

teelta ja vedolta.

Varo käsittelemästä esim. Auringon va-

lon kuumentamia pintoja. Anna alustan

viilentyä ennen työstöä.

Korkea lämpötila nopeuttaa ja alhainen

lämpötila hidastaa kovettumista.

Tuotetta SCHÖNOX CON BODEN voi-

daan jatkaa ainoastaan mainituilla ma-

teriaaleilla.

Esiannosteltuna epoksipohjaisena sau-

malaastina suosittelemme SCHÖNOX

CF DESIGN tuotetta.

Työkalut puhdistetaan vedellä heti käy-

tön jälkeen. Valmiiksi kovettunut ma-

teriaali voidaan poistaa vain mekaani-

sesti.

Huolehdi työnaikaisesta turvallisuu-

desta.

FEICA - Association of the European Ad-

hesive and Sealant Industry



Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -stan-

dardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä raken-

nusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että

tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheet-

tömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja

käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu

vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä

ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyt-

tökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuot-

teen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki ai-

emmat versiot.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi

The Sika management system is certified to ISO

9001 and 14001 by SQS

SCHÖNOX® CON BODEN
Tuoteseloste
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