
Informacje techniczne
Baza: 2-składnikowa żywica epoksy-

dowa

Czas przydatności do użycia: ok. 40

minut przy temp. +20°C

Możliwość ruchu pieszego:

po ok. 16 godz.

Odporność chemiczna: po ok. 7 dniach

Temperatura otoczenia i podłoża przy

aplikacji: min. +10 max. +25°C

Odporność termiczna: po całkowitym

utwardzeniu od -25°C do +80°C

Szerokość spoiny: do 10 mm

Zużycie materiału (spoinowanie): 200-

600 g/m² (plus piasek kwarcowy),

w zależności od rozmiaru płytki i

wielkości spoiny

Zużycie materiału (klej do płytek):

ok. 2,4 kg/m² przy nakładaniu 4 mm

pacą zębatą

ok. 3,2 kg/m² przy nakładaniu 6 mm

pacą zębatą

ok. 4,0 kg/m² przy nakładaniu 8 mm

pacą zębatą

Kolor: szary

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
spełnia wymagania RG zgodnie z PN-EN

13888

spełnia wymagania R2 T zgodnie z PN-

EN 12004

dwuskładnikowa żywica reakcyjna

mrozoodporna

odporna na starzenie

wysoka odporność chemiczna (patrz li-

sta odporności)

bardzo duża wytrzymałość

łatwa do utrzymania w czystości

wyjątkowo trwała

łatwa do nanoszenia, również na płytki

profilowane

niezwiązaną zaprawę można zmywać

wodą

nadaje się do układania na podłożach z

ogrzewaniem podłogowym

bezrozpuszczalnikowa, zgodnie z TRGS

610

spełnia wymagania DVGW W 270

”Rozwój mikroorganizmów na mate-

riałach w obszarach kontaktu z woda

pitną” w połączeniu z SCHÖNOX 1K DS

lub SCHÖNOX 2K DS RAPID i SCHÖNOX

CF DESIGN

Zastosowania
do osadzania i fugowania płytek cera-
micznych:

w basenach z wodą wodociągową, ter-

malną i morską

w rzeźniach, mleczarniach i browarach

w kuchniach, myjniach samochodo-

wych i chłodniach

w przemyśle spożywczym i produkcji

napojów

w zakładach chemicznych, laborato-

riach, magazynach i budynkach fabrycz-

nych

w przemyśle papierniczym, skórzanym

i tekstylnym

w stoczniach

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Przed spoinowaniem okładzin porowa-

tych i wrażliwych na przebarwienia

należy wykonać pole próbne.

Wymagania względem podłoża
Suche, wytrzymałe, nośne i równe.

Bez zanieczyszczeń, pozostałości

zmniejszających przyczepność tj.

brudu, kurzu, oleju, wosku, środków

czyszczących, piasku i luźnych części.

Kleje do płytek i zaprawy muszą być

utwardzone i dostatecznie suche przed

spoinowaniem.

Uszkodzone, słabe fragmenty należy

usunąć mechanicznie i naprawić zapra-

wami SCHÖNOX.

Jastrychy cementowe na których będą

układane okładziny ceramiczne muszą

być wysezonowane. Jastrychy cemen-

towe z ogrzewaniem podłogowym

muszą wykazywać wilgotność ≤ 2,0

CM-%.

Podłoże betonowe musi być wysezono-

wane.

Należy przestrzegać wymagań zawar-

tych w odpowiednich normach i wytycz-

nych oraz zapisów w Kartach Informa-

cyjnych produktów.

Proporcje mieszania
4,42 kg składnika A (żywica)

1,08 kg składnika B (utwardzacz)

ok. 8,00 kg SCHÖNOX QUARZSAND 0,1 -

0,4 mm

waga całkowita ok. 13,50 kg

Aplikacja
Składnik (A) żywicy dokładnie wymie-

szać ze składnikiem (B) aż do uzyska-

nia jednorodnej masy bez smug.

Mieszać wolno, mieszadłem wolnoobro-

towym o max. prędkości 300 obr./min.

Przelać wymieszany materiał do no-

wego pojemnika i ponownie wymie-

szać.

Dodać SCHÖNOX QUARTZ SAND (0,1-

0,4mm) lub inny piasek kwarcowy

płukany i suszony ogniowo.

| www.schonox.pl |

Karta Informacyjna

SCHÖNOX® CON BODEN
Dwuskładnikowa żywica epoksydowa
do przygotowywania odpornych chemicznie zapraw do osadzania i spoinowania podłogowych płytek

ceramicznych, w miejscach o ekstremalnych obciążeniach np. w basenach kąpielowych, kuchniach,

browarach, mleczarniach, laboratoriach, przemyśle chemicznym, obiektach komunikacyjnych. Szerokość

spoin od 1 do 10 mm. Do stosowania 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® CON BODEN
Karta Informacyjna
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SCHÖNOX CON BODEN najlepiej mieszać

i nakładać w temperaturze +15°C (temp.

otoczenia, podłoża i płytek). W razie

potrzeby materiał można schłodzić lub

podgrzać w kąpieli wodnej.

Nie należy mieszać więcej materiału niż

można zużyć w ciągu 40 min.

Zaprawę nakłada się i rozprowadza

równomiernie, odpowiednią pacą

zębatą. Płytki układa się i dociska w

świeżej, jeszcze mokrej warstwie kleju.

Zaprawa do spoinowania powinna być

głęboko wciskana w spoinę za pomocą

specjalnej packi do spoinowania, ma-

szyny do spoinowania (np. Hexa) lub in-

iekcji.

Zabrudzenia zaprawą należy usuwać

niezwłocznie, przed jej utwardzeniem.

Najlepiej, używając ciepłej wody oraz

gąbki lub filcu.

SCHÖNOX CON BODEN nie należy sto-

sować do klejenia i spoinowania ka-

mieni naturalnych wrażliwych na prze-

barwienia.

Opakowania
5,50 kg karton złożony z:

-4,42 kg składnik A (żywica)

- 1,08 kg składnik B (utwardzacz)

25,0 kg SCHÖNOX QUARZSAND 0,1-0,4

mm

Składowanie
SCHÖNOX CON BODEN należy przecho-

wywać w chłodnych i suchych pomiesz-

czeniach, chronić przed mrozem.

Czas składowania 2 lata (w fabrycznie

zamkniętych, oryginalnych i nieuszko-

dzonych opakowaniach).

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.

Instrukcje
Wszystkie podane wartości są orienta-

cyjne i zależą od lokalnych warunków

otoczenia.

Podane proporcje mieszania z piaskiem

kwarcowym są przybliżone.

Zmiana proporcji mieszanych

składników wpływa na lepkość.

Podczas spoinowania i wiązania

materiału chronić okładziny przed

bezpośrednim nasłonecznieniem i

przeciągami.

Nie można układać lub spoinować

okładzin na powierzchniach nagrzanych

promieniami słonecznymi.

Wysokie temperatury przyspieszają a

niskie spowalniają proces utwardzania.

Do SCHÖNOX CON BODEN można do-

dawać tylko wyżej wymienione mate-

riały.

Jako gotową do użycia zaprawę na

bazie żywicy epoksydowej zalecamy

SCHÖNOX CF DESIGN.

Narzędzia należy niezwłocznie umyć

ciepłą wodą. Utwardzony materiał

można usunąć tylko mechanicznie.

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.

Tylko do użycia przez profesjonalnych

wykonawców.


