
| Produktegenskaber
 formstabil

 til gulv

 indendørs

 trykfast

 vandfast

 lav byggehøjde

 spændingsreducerende

 sikret mod råd

 trinlyddæmpende (15 mm)

 varmeisolerende (15 mm)

| Anvendelsesområde
Anvendes som adskillende mellemlag for at

sikre stabilt underlag for klinker, hvor un-

derlaget normalt ikke er egnet. Kan desuden 

ved 15 mm nedbringe lydniveauet, således at 

kravet i BR-95, kap. 9.2.2 stk. 1, (L’n,w<58 dB) 

kan efterleves. Ydermere har 15 mm plader en 

isolerende effekt. Målinger skal foretages på 

stedet inden opstart. 

| Underlag
  betonelementer, støbte betongulve 

og dæk ældre end 3 måneder. 

  letbeton

  asfaltgulve 

  cementspartlede underlag

   gipsplader o.lign

  gamle fliser og klinker

   spån- og krydsfinerplader i fast kontakt

    homogen vinyl

Polyester fiberplade til udlægning på kritiske underlag, hvor der skal lægges keramiske fliser.
Pladerne findes i 4 mm og 15 mm og er 0,6m x 1,0 m. EDP pladen på 15 mm har desuden en 
trinlydsdæmpende og en varmeisolerende effekt.  

| Tekniske data
   basis: 

polyester fiberplader

  farve: 

grøn

  pladetykkelse:

   4 mm, 9 mm og 15 mm 

  pladestørrelse: 

0,6 m x 1,0 m

   pladetykkelse:   4 mm         15 mm

    vægt/m²:             3,8 kg      10,8 kg 

W/mK:                  0,11           0,08 

    W/m²K:                28,63          5,6 

brandklasse:             B2             B2              

   forbedring af

   trinlyd:                  -              ca. 13dB

  arbejdstemperatur: 

bedst mellem +10° C og +20° C

aldrig under +5° C

Alle angivne tider er afhængige af tempe-

ratur og luftfugtighed samt forholdene i 

øvrigt på den enkelte byggeplads
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| Forbehandling af underlag
 underlaget skal være rengjort, så det 

fremstår fri for fedt, olie, sæberester og 

andre skillemidler 

 det skal være tørt, tryk- og trækfast

 svage og løse områder fjernes   

mekanisk og eventuelle ujævnheder,

lunker og revner repareres med 

SCHÖNOX EF spartelmasse, så der opnås en

jævn og glat overflade 

 stærkt sugende underlag primes

 der monteres et 5 mm tykt kantbånd 

langs alle vægge og skillerum samt omkring 

alle rørgennemføringer og lign.

| Primning
Porøse og stærk sugende underlag primes 

med SCHÖNOX KH som følger:

 for at opnå ensartet sugende underlag 

blandes 1 del primer og 5 dele vand

 til forbedring af vedhæftningen til beton 

samt pudsede og spartlede overflader, 

blandes 1 del primer med 3 dele vand

 til fugtfølsomme underlag blandes 

1 del primer med 1 del vand

Tætte underlag som metal og gamle fliser 

primes med SCHÖNOX SHP ufortyndet.

Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller 

pensel, således at primeren arbejdes godt 

ind i underlaget og undgå søer, da disse vil 

forlænge tørretiden.

Følg brugsanvisning nøje for de enkelte 

produkter.
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| Brugsanvisning
 bedste arbejdstemperatur er, når   

temperaturen i underlag og lokale   

er mellem +10° C og +25° C

 kontroller at RF i luften er mindst

35 % ved +20° C

 forbered underlaget ved at prime   

 EDP pladerne må ikke ligge tæt op til

væggen. Der skal holdes en afstand på

min. 3 mm

 fordel klæberen på underlaget med   

en 8 mm tandspartel

 pladen trykkes ned i klæberen indenfor

ca. 30 min. (inden klæberen danner skind)

 pladerne kan forarbejdes med (rund)sav

eller stiksav med klinge til træ

 læg pladerne i forbandt

 efter tørring i ca. 24 timer kan lægningen

af keramiske fliser påbegyndes

 rengør værktøjet med vand inden   

klæberen tørrer

| Emballage
 3734 - 4 mm x 0,6 x 1m - 20 stk.

 3735 - 15 mm x 0,6 x 1 m - 6 stk.

| Lagring
  opbevares tørt og køligt

 lukket emballage

| Supplerende produkter
 SCHÖNOX KH eller SCHÖNOX SHP

  SCHÖNOX spartelmasser

 SCHÖNOX fliseklæb

| Sikkerhed og miljø
   brandfareklasse:  ingen

   sundhedsfareklasse: ingen

For yderligere information se sikkerheds-

datablad på www.schonox.dk 
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Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika 

Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller 

mundtligt har givet til købere eller slutbrugere 

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne 

erfaringer og baseret på godkendt praksis og det 

teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau 

på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag 

eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af 

nogen art, og som ikke medfører noget yderligere 

ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der 

måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 

Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at 

undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores 

produkter er egnede til den påtænkte brug og i øv-

rigt at sørge for, at produkterne opbevares og an-

vendes på korrekt måde i overensstemmelse med 

meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete 

forhold, således at skader eller mindre tilfreds-

stillende resultater undgås.  Enhver ordre er alene 

accepteret og enhver leverance alene effektueret i 

henhold til  Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og 

leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 

accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. 

Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-

tisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 

i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 

skal betragtes som vejledende, med mindre andet 

er angivet.
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