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Produktegenskaper 

 Uppfyller RM O2 P-kraven enligt EN 14891 

 För inom- och utomhusbruk 

 Tålig 

 Vattentät 

 Spricköverbryggande 

 Flexibel även i kyla 

 Härdar utan krympning 

 Åldersbeständig 

 Hög draghållfasthet och skjuvhållfasthet, 

hög kemikaliebeständighet (se lista över 

beständighetsegenskaper) 

 Enkel att applicera 

 Minskar spänningar 

 Innehåller inga mjukgörare. 

 Lämplig för applicering på 

golvvärmesystem i undergolv 

 

Användningsområde 

SCHÖNOX EA PUR S är särskilt lämplig 
före tätning av: 
 Swimmingpooler med normalt vatten, 

termalvatten, saltvatten eller havsvatten 

 Mycket belastade kommersiella 

våtutrymmen, som duschrum i sporthallar, 

behandlingsrum i sjukhus och liknande 

samt i områden med användning av 

kemikalier 

 Balkonger och terrasser. 

Vattentätheten efter installation har testats 

tillsammans med SCHÖNOX ST-

systemkomponenter i enlighet med 

testprinciperna för vattentätning 

kombinerat med kaklade ytor (AIV) upp till 

ett vattentryck på 2,5 bar och den är 

godkänd för ett installationsdjup på upp till 

10,0 m. 

 

Underlag 

SCHÖNOX EA PUR S är lämplig på: 

 Betong (minst 6 månader gammal) 

 Cementbundna beläggningar (minst 28 

dagar gamla) 

 Cementputs, kalkcementputs (CS II, CS III 

i CS IV enligt EN 998-1, tryckhållfasthet ≥ 

2,5 N/mm2) murverk 

 Cement och snabbcementavjämningar 

 Gamla betongblock och natursten, gamla 

keramiska beläggningar 

 Stål och andra metaller (fria från rost och 

fett) 

 Jämna underlag i gott skick (GRP, 

polyester) 

 

Krav på underlaget 

 Adekvat torrhet, styrka, bärighet, jämnhet 

och dimensionsstabilitet. 

 Fritt från rester som minskar vidhäftningen, 

t.ex. damm, smuts, olja, fett och lösa 

partiklar. 

 Ytbehandlingar eller eventuellt "lösa" 

områden på undergolvet måste avlägsnas 

mekaniskt och undergolvet måste 

repareras med SCHÖNOX 

avjämningsmassa efter behov. 

 Det krävs cementbaserade underlag för att 

ha en kvarvarande fuktighet på ≤ 75 % RH. 

 Gammalt murverk och puts ska vara fast 

och lufttorkad. 

Jämna och täta betongunderlag bör 

förberedas med en grov yta (t.ex. blästring 

eller fräsning). Cementbaserade 

beläggningar och betong utomhus måste 

ha torkat tillräckligt. 

 

Grundning 

Underlag som: 

 Betong 

 Cementbeläggningar 

 Snabbcementbeläggningar 

 Cementputs 

 Kalkputs 

 Keramiska beläggningar, fasta, väl 

rengjorda och vid behov slipade 

 Metallunderlag 

- grundas med SCHÖNOX GEA och 

sandas. 

 

Materialförbrukning 

Ca 1,8–2,0 kg/m2 vid applicering av två lager. 

Den applicerade mängden beror på hur 

djupa skrovligheterna är och porositeten i 

undergolvet och skiljer sig åt beroende på 

temperaturen i materialet, undergolvet och 

applikatorn. Låga temperaturer höjer 

viskositeten och därmed 

materialförbrukningen. 

Skikttjocklek: 

 Våtskikttjocklek: minst 0,6 mm vid varje 

applicering, torr skikttjocklek för hela 

beläggningen: minst 1,0 mm. 

 

 

 

Bortskaffande 

 Tomma patroner ska bortskaffas i enlighet 

med gällande föreskrifter för återvinning av 

förpackningar. 

Teknisk data 

 Grund: lösningsmedelsfri 

tvåkomponentspolyuretan 

 Färg: vit 

 Brukstid: ca 45 minuter vid +10°C  

 Brukstid: ca 30 minuter vid +25°C  

 Torktid mellan 1:a och 2:a lagret ca 

8–24 timmar på väggarna. 

 Torktid mellan 1:a och 2:a lagret ca 

8–24 timmar på golv. Redo för 

gångtrafik: efter ca 8 timmar 

 Appliceringstemperatur: +10°C (max. 

75 rel. luftfuktighet) till +25°C (max. 

85 rel. luftfuktighet) 

 Beläggningsklar: efter ca 72 timmar 

 Densitet (blandning 23°C): 1,36–1,44 

kg/l 

 Hårdhet, Shore A enligt EN ISO 868: 

77–83 

 Temperaturbeständighet: torr upp till 

+70°C, åldringsbeständig. 

Temperaturbeständighet: våt upp till 

+40°C, åldringsbeständig. 

 Reaktion vid brandpåverkan: E 

 Stål och andra metallunderlag 

avfettas, avrostas och målas med 

rostskydd vid behov. 

 Gamla polyester- och GRP-områden 

måste ruggas mekaniskt och 

rengöras med thinner. 

 Gamla keramiska beläggningar 

måste rengöras grundligt (svart dyna) 

och troligen slipas. 

 Undergolv där man förväntar stigande 

fukt bör skyddas i enlighet med 

standarden. 
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Tvåkomponents polyuretanvattentätning 
SCHÖNOX EA PUR S är ett flexibelt, spricköverbryggande och kemikaliebeständigt membran, avsett för användning under keramiska 

beläggningar på vägg och golv inom- och utomhus. Det är särskilt lämpligt för vattentätning av områden i industrikök, swimmingpooler och andra 

områden som utsätts för kemisk belastning. SCHÖNOX EA PUR S uppfyller kraven enligt EN14891. 
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Rekommenderad arbetsmetod 

 SCHÖNOX EA PUR S bör endast 

användas vid temperaturer mellan +10–

+25°C. Den idealiska arbetstemperaturen 

är +20°C. Notera daggpunkten. 

Underlagets temperatur måste vara minst 

3°C över daggpunkten. 

 Använd lämpliga skyddshandskar och 

skyddsglasögon. 

 Blanda SCHÖNOX EA PUR S harts 

(komponent A) ordentligt med SCHÖNOX 

EA PUR S härdare (komponent B) tills 

materialet är homogent och fritt från 

strimmor.  

 Vi rekommenderar att blanda långsamt 

med hjälp av en steglöst justerbar 

blandare med max. 300 v/min. 

 Häll över blandningen i en ren behållare 

och upprepa blandningsprocessen för att 

undvika otillfredsställande blandningar. 

 Blandningstid ca 3 minuter. 

 SCHÖNOX EA PUR S måste appliceras i 

minst två arbetssteg för att garantera en 

säker tätning. Den nödvändiga 

skikttjockleken för våta respektive torra 

lager måste följas. Applicera det första 

skiktet med en lämplig murslev eller en 

tandad (t.ex. 4 mm) spackel och jämna 

därefter ut det med en utjämnande 

spackel.  

 Den första beläggningen måste ha härdat 

innan den andra beläggningen appliceras. 

Det andra skiktet måste appliceras inom 8 

till 24 timmar efter det första. 

 Sanda rikligt med ren, torr SCHÖNOX 

QUARZSAND (0,2–0,8 mm) i den andra 

beläggningen, medan den är färsk. 

Fortsätt bara framåt med en så stor yta 

som kan sandas medan den är våt. 

 SCHÖNOX QUARZSAND går att applicera 

effektivt med en tryckluftspistol med 

behållare. 

 Det går också att sprutapplicera 

SCHÖNOX EA PUR S. Kontakta oss för 

ytterligare information.  

 Både rörelsefogar och anslutningsfogar 

mellan golv och vägg bör överbryggas med 

SCHÖNOX ST SEALING TAPE, 

SCHÖNOX ST INTERIOR ANGLE och 

SCHÖNOX ST EXTERIOR ANGLE. 

Golvbrunnar och rörgenomföringar bör 

förses med SCHÖNOX ST FC SEALING 

SLEEVE FLOOR och SCHÖNOX ST D 

STRETCHABLE SEALING SLEEVE WALL. 

 SCHÖNOX ST SEALING TAPE och 

SCHÖNOX ST-komponenter används för 

att slutföra detaljerna innan membranet 

appliceras på hela ytan. 

 Montera SCHÖNOX ST SEALING TAPE 

och SCHÖNOX ST-komponenter vid 

angränsande kanter med minst 5 cm 

överlappning.  

 Efter att alla detaljer slutförts, kan man 

applicera membranet på hela ytan. 

 Reparation av områden som skadats 

senare: Rekonstruera med samma 

skikttjocklek, överlappa det oskadade 

området med minst 5 cm. Det är 

nödvändigt att följa torktiderna innan nya 

plattor läggs. 

 Testa att fylla poolen tidigast efter 7 dagar.  

 

Förpackning 

 5,0 kg kombinerad i plåtspann 

 

Lagring 

 Lagra SCHÖNOX EA PUR S svalt, torrt 

och frostfritt. 

 Undvik uppvärmning över +30 °C och 

nedkylning under +10 °C. 

 Lagringstid på 1 år (i sluten förpackning).  

 

Bortskaffande 

 Följ de lokala myndigheternas 

bestämmelser för kassering av 

produktrester, spillvatten och behållare 

med fastsittande produktrester. Rester av 

material kan bortskaffas som fast avfall 

eller hushållsavfall om det torkat eller 

härdat.  

 

Riskfraser 

 Information om säker hantering av kemiska 

produkter, samt grundläggande fysiska, 

säkerhetsrelaterade, toxikologiska och 

ekologiska data finns i de aktuella 

säkerhetsdatabladen. Följ alla relevanta 

föreskrifter, t.ex. lagen om miljöfarliga 

ämnen. Mer anvisningar finns på internet 

på www.schonox.se. 

 Endast för yrkesmässig användning. 

 Denna produkt innehåller isocyanater. Följ 

tillverkarens anvisningar. Mer detaljerad 

information finns i säkerhetsdatabladet. 

 Det är nödvändigt att bära lämplig 

personlig skyddsutrustning under alla 

förhållanden. Mer information finns i 

säkerhetsdatabladet, kapitel 8. 
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Informationen är baserade på laboratorie-

utredningar och lång praktisk erfarenhet. 

Uppgifterna är orienterande och avser att 

hjälpa användaren att finna den lämpligaste 

arbetsmetoden. Eftersom användarens 

produktionsförhållanden ligger utanför vår 

kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, 

påverkade av lokala omständigheter. I varje 

enskilt fall rekommenderas provning och 

kontinuerlig kontroll. 
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The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

Anvisningar 

 Tänk på säkerheten på arbetsplatsen. 

 Alla värden är ungefärliga och beror på 

lokala klimatvariationer.  

 Höga temperaturer accelererar, och låga 

temperaturer bromsar arbets- och 

härdningsprocessen. 

 Vid arbete i utvändiga utrymmen måste 

man i ta hänsyn till de atmosfäriska 

förhållandena i större utsträckning. Skydda 

arbetet mot nära förestående regn med ett 

lämpligt tak. 

 SCHÖNOX EA PUR S får inte komma i 

kontakt med vatten under 

arbetsprocessen. 

 Rengör verktygen direkt efter användning 

med lösningsmedel eller CASCO BRUTAL 

WIPES.  

 Härdat material kan bara tas bort 

mekaniskt. 

 Följ de relevanta produktdatabladen vid 

användning av kompletterande produkter. 

Om du är osäker, rekommenderar vi att du 

skaffar ytterligare information från 

tillverkaren. 

 EUH 204 innehåller isocyanater. Kan 

framkalla en allergisk reaktion. 

 


