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Produktegenskaper 

 Oppfyller kravene RM O2 P-kravene ihht EN 
14891 

 For innvendig- og utvendig bruk 

 Vanntett 

 Riss overbyggende 

 Fleksibel, selv i kulde 

 Herder uten krymping 

 Aldersbestandig  

 Høy strekkfasthet  

 Høy motstands evne (se lista over 

kjemikalie motstand) 

 Enkel å påføre 

 Kan brukes i varme gulv 

 

Anvendelsesområde 

SCHÖNOX EA PUR S ekstremt bra til 
tettning av: 
 Svømmebassenger med normalt vann, 

klorvann, saltvann eller sjøvann 

 Mye belastede våtrom, som dusj i 

idrettshaller, behandlingsrom i sykehus og 

liknende samt i områder med bruk av 

kjemikalier 

 Balkonger og terrasser. 

Membranen brukes sammen med 

SCHÖNOX ST- systemkomponenter i 

samsvar med prinsippene for vanntetting 

kombinert med flislagte overflater (AIV) 

opp til et vanntrykk på 2,5 bar og er 

godkjent for en installasjonsdybde på opptil 

10,0 m. 

 

 

Underlag 

SCHÖNOX EA PUR S er egnet på: 

 Betong (minst 6 måneder gammel) 

 Sementbaserte belegg (minst 28 dager 

gamle) 

 Pussoverflater (CS II, CS III i CS IV ihht EN 

998-1, trykkfasthet ≥ 2,5 N/mm2) murverk 

 Betong og hurtigbetongflater 

 Gamle betongblokker og naturstein, 

gamla keramiske belegninger 

 Stål og andre metaller (fri for rust og fett) 

 Slette underlag i god tilstand GRP, 

(polyester) 

 

Krav på underlaget 
  Passende tørrhet, styrke, lager, glatthet og 

dimensjonal stabilitet. 

 Glattete overflater bør rubbes eller 

sandblåses 

  

  Fritt fra rester som reduserer liming f.eks. 

støv, smuss, olje, fett og løs partikler 

  Overflatebehandlinger eller eventuelt "løse" 

områder på undergulvet må fjernes 

mekanisk og undergulvet må repareres med 

SCHÖNOX sparkel etter behov. 

   ∎ Sementbaserte underlag krever en  

      Restfuktighet på ≤ 75% RF. 

   ∎ Gammel mur og gips skal være solid og  

      Uttørket. Glatte og tette betongunderlag 

      skal tilberedes med en grov overflate  

      (F.eks. Sprengning eller fresing).         

      sementbaserte belegg og betong utendørs  

      må være tørre. 

 

Priming 

Underlag som bør primes er: 

 Betong 

 Sementbaserte belegg 

 Hurtigstøp  

 Sementpuss 

 Kalkpuss 

 Keramiske belegg, godt vasket, 

slipt om nødvendig 

 Metallunderlag 

Underlagene primes med SCHÖNOX GEA 

og sandstrøes 

 

Materialforbruk 

Ca 1,8–2,0 kg/m2 ved applisering av to lag. 

Den brukte mengden avhenger av hvor dyp 

ruheten er og porøsiteten til undergulvet og 

varierer avhengig av temperaturen i materialet, 

undergulvet og bruken. Lav temperatur øker 

viskositeten og dermed materialforbruket. 

Sjikttykkelse: 

 Vått sjikt: minst 0,6 mm vid hver 

påføring, tørr sjikttykkelse for hele 

sjiktet: minst 1,0 mm. 
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Tekniske data 

 Grunn:løsningsmedelsfri 
tokomponentpolyuretan 

 Farge: Hvit 

 Brukstid ca 45min ved 
10°C 

 Brukstid ca 30 min ved 
20°C 

 Tørketid mellom lag 1 og 
2 er ca 8-24 timer på 
veggene. 

 Tørketid mellom lag 1 og 
2 er ca 8-24 timer på gulv. 
OK for gangtrafikk: etter 
ca 8 timer 

Anvendelsestemperatur: + 
10 ° C (maks. 75 RF) til + 
25 ° C (maks. 85 RF) 

 Beleggningsklar: etter ca 
72 timer 

 Densitet (blanding 23 ° C): 
1,36-1,44 kg / l 

 Hardhet, Shore A ifølge 
EN ISO 868: 77-83 

  Temperaturbestandighet:  
opp til + 70 ° C, 
aldringsbestandig. 

 Temperaturbestandighet: 
våt upptil+ 40 ° C, 
aldringsbestandig. 

 Reaksjon ved 
brandpåvirkning: E 

 Stål og andre 
metallunderlag avfettes, 
avrustes og males med 
rustbeskyttelse ved 
behov. 

 Gamle polyester- og GRP-
områder må rengjøres 
mekanisk. 
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Produktinformasjon

22.02.2018 

Erstatter  

Tokomponents polyuretan membran 
SCHÖNOX EA PUR S er ett fleksibelt, rissoverbyggende og kjemikaliebestandig membran,  for bruk under keramiske fliser på vegg og gulv 

inne- og ute. Det er særlig egnet for vanntetning i områder som industrikjøkken, svømmebassenger og andre områder som utsettes for kjemisk 

belastning. SCHÖNOX EA PUR S oppfyller kravene ihht EN14891. 



| www.schonox.no 

 | 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anbefalt arbeidsmetode 
 SCHÖNOX EA PUR S bør bare brukes 

ved temperaturer mellom + 10- 

25 ° C. Den ideelle 

arbeidstemperaturen er + 20 ° C. Sjekk 

lavest temperatur siste døgn. 

 Underlagstemperaturen må være minst 

3 ° C over laveste temperatur. 

  Bruk egnede vernehansker og 

vernebriller. 

  Miks SCHÖNOX EA PUR S-harpiks 

(komponent A) ordentlig med SCHÖNOX 

EA PUR S herder (komponent B) inntil 

materialet er homogent og fritt for 

klumper. 

 Vi anbefaler at du blander sakte med en 

drill med maks. 300 RPM. 

 Hell blandingen i en ren beholder og 

gjenta blandingsprosessen for å unngå 

utilfredsstillende blandinger. 

 Blandetid ca. 3 minutter. 

 SCHÖNOX EA PUR S må påføres i 

minst to trinn for å sikre en sikker 

forsegling. Den nødvendige lagtykkelsen 

for våte og tørre lag må følges. Påfør det 

første laget med et egnet sparkel eller en 

tannsparkel (f.eks. 4 mm) og deretter 

glatte det ut med Den glatte siden 

 Det første laget må herdes før det andre 

laget påføres. Det andre laget må 

påføres innen 8 til 24 timer etter det 

første. 

 Sandstrø rikelig med ren, tørr SCHÖNOX 

QUARZSAND (0.2-0.8 mm) i det andre 

laget, mens det er vått. Ta bare felter 

som kan strøes mens det er vått. 

 SCHÖNOX QUARZSAND kan evt. 

Legges ut med trykkluftpistol. 

 Det er også mulig å sprøyte laget med 

SCHÖNOX EA PUR S. Kontakt oss for 

ytterligere informasjon. 

 Både ekspansjonsfuger og 

forbindelsesfuger mellom gulv og vegger 

skal være det være bro med SCHÖNOX 

ST forseglingstape, SCHÖNOX ST 

INNVENDIG ANGLE og SCHÖNOX ST 

ytre vinkelen. 

 Gulv og rør skal forsynes med 

SCHÖNOX ST FC SEALING SLEEVE 

FLOOR og SCHÖNOX ST D 

STRETCHABLE SEALING SLEEVE 

WALL. 

SCHÖNOX ST SEALING TAPE og SCHÖNOX ST 

komponenter limes ned før membranen påføres hele 

overflaten. 

 Tilpass SCHÖNOX ST SEALING TAPE 

og SCHÖNOX ST komponenter ved 

tilstøtende kanter med minst 5 cm 

overlapping. 

 Etter at alle detaljer er fullført, må det 

påføres membran på hele overflaten. 

 Reparasjon av skadede områder senere: 

Rekonstruer med samme lagtykkelse, 

overlappe det skadede området med 

minst 5 cm. Det er nødvendig å følge 

tørketidene før du legger til nye fliser. 

  Kan vann belastes etter 7 døgn.  

 

Forpakning 

 5,0 kg i kombinert aluminiumspann 

 
Lagring 

 Lagre SCHÖNOX EA PUR S svalt, tørt 

og frostfritt. 

 Unnvik oppvarming over +30 °C og 

nedkjøling under +10 °C. 

 Lagringstid på 1 år i uåpnet emballasje 

 

Avfallshåndtering 

 Følg de lokale myndighetenes 

bestemmelser for håndtering av 

produktrester, spillvann og beholdere med 

produktrester sittende fast. Rester av 

materialet kan håndteres som fast avfall 

eller husholdningsavfall om det tørket eller 

herdet 

 

Risiko faktorer 

 Information om sikker håndtering av 

kjemiske produkter, samt grunnleggende 

fysiske, sikkerhetsrelaterte, toxikologiske og 

økologiske data finnes i de aktuelle 

sikkerhetsdatabladene. Følg alle relevante 

forskrifter om miljøfarlige emnet. Mer 

anvisninger finns på internett på 

www.schonox.no 

 Bare for yrkesmessig bruk. 

 Dette produktet inneholder isocyanater. 

Følg gitte anvisninger. Mer detaljert 

informasjon finnes i sikkerhetsdatabladet. 

 Det er nødvendig å bruke anbefalt 

personlig verneutstyr under alle 

forhold. Mer informasjon finns i 

sikkerhetsdatabladet, kapitel 8. 
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 Gamle keramiske 
belegg må 
rengjøres grundig 
og svart. 

 Undergolv der man 
forventer stigende 
fuktighet, bør 
beskyttes i 
henhold til 
standarden.
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Anvisninger 

 Tenk på sikkerheten på arbeidsplassen. 

 Alle verdier er omtrentlige og avhenger 

av lokale klimavariasjoner 

 Høye temperaturer akselerer, og lave 

temperaturer bremser arbeids- og 

herdningsprosessen. 

 Ved arbeid i utvendige områder må man ta 

hensyn til atmosfæriske forhold i større 

grad. Beskytt mot regn med et provisorisk 

tak ved behov. 

 SCHÖNOX EA PUR S må ikke komme i 

kontakt med vann under 

arbeidsprosessen. 

 Rengjør verktøyet umiddelbart etter bruk 

med løsningsmidler eller CASCO BRUTAL 

WIPES. 

 Herdet produkt kan bare tas bort 

mekanisk. 

 Følg de relevante produktdatabladene ved 

bruk av kompletterende produkter. Om du 

er usikker, anbefaler vi at du skaffer 

ytterligere informasjon fra produsent. 

 EUH 204 inneholder isocyanater. Kan 

framkalle en allergisk reaksjon. 

Informationen er basert på laberatorie- 

utredninger og lang praktisk erfarenhet. 

Informasjonen er orientert og har til hensikt å 

hjelpe brukeren å finne den mest hensiktsmessige 
arbeidsmetoden. Fordi brukerens 
produksjonsforhold er utenfor vår kontroll, kan vi 
ikke være ansvarlig for arbeidets ytelse, påvirket 
av lokale forhold. I hvert tilfelle anbefales tester og 
kontinuerlig kontroll. 

 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

Sika Norge AS 
Sanitetsveien 1 
2013 SKJETTEN 
Tlf.: 67 06 79 00 

916409 517 
www.schonox.no 
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