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Løsemiddelfri epoksyharpiks-grunning og impregnering. 

SCHONOX EG er en løsemiddelfri epoksybasert primer for priming av underlag før bruk av SCHÖNOX  produkter. Egnet til forbehandling av 

sugende, ikke sugende og glatte underlag på vegg og gulv.  

Produktegenskaper 

 Innen- og utendørs 

 Kan tynnes med vann 

 Gulv og vegg 

 Løsemiddelfri 

 Svært drøy 

 Vann- og kjemikaliebestandig 

 Tyntflytende 

 Tørker fort 

 Egnet til gulvvarme 

 Brukstid 2 timer 

 Kan brukes på de fleste underlag 

 Støvbindende 

 

Bruksområder 

Vedheftsforbedring, støvbinding, 

impregnering, og fuktsperre innen- og 

utendørs for bruk av SCHÖNOX sparkel-

masser og flislim.  Til priming/grunning 

før sparkling/liming på: 

 Epoksymaling/belegg, støpasfalt, 

keramiske belegg, natur- og kunststein, 

metall, sparkelmasser, gamle limrester, 

samt de fleste typer tette underlag. 

 

Forbehandling av underlaget 

 Underlaget skal være tilstrekkelig tort, 

bæredyktig, stabilt, fast, rent fritt for olje, 

fett og støv. Det kan være nødvendig å 

slipe, blastre, børste, støvsuge, bruke 

kjemiske rengjøringsmidler, eller varme 

(flammebrenner) til forbehandling av 

underlaget. 

 Svake og løse overflater fjernes mekanisk. 

 Gamle underlag, keramiske fliser, 

naturstein, terrazzo og betongheller må 

rengjøres grundig og slipes. 

 Gamle limrester fjernes mekanisk. 

 Sparkelmasser av anhydrit skal slipes og 

støvsuges nøye. 

 

 

 

 

 

 

Materialforbruk 
 Materialforbruk i g/m

2
 pr. påføring 

SCHONOX EG Vann 

Sugende 

underlag 

Ca. 100 Ca. 70 

Ikke 

sugende 

underlag 

Ca. 80 Ca. 50 

Fuktav- 

visende 

impregnering 

og sperre- 

sjikt 

Ca 350  

Les punktet Bruksanvisning 

 

Tilblanding 

Hele forpakningen bør alltid blandes. 

 1,0 del      Komponent A (harpiks) 

 2,5 deler   Komponent B (herder) 

 2,0 deler   Vann 

eller 

 1,0 kg       Komponent A (harpiks) 

 2,0 kg       Komponent B (herder) 

 2,0 ltr.       Vann 

på ikke sugende underlag: 

 1,0 kg       Komponent A (harpiks) 

 2,5 kg       Komponent B (herder) 

 Ingen tilblanding av vann 

 

Emballasje 

 3,5 kg spann (komponent A 1 kg, 

komponent B 2,5 kg) 

 

Lagring 

 Lagres kjølig, tørt og frostfritt. 

 1 år i uåpnet emballasje. 

 

Bruksanvisning 

Sørg for at gulvtemperaturen er mellom 

+10 oC og + 20 oC, samt kontroller 

luftfuktigheten. RF i luften ved + 20 oC skal 

være minst 35 %. 

OBS! Brukstiden på den ferdigblandede 

primeren er maks 2 timer. Deretter er den 

kjemiske reaksjonen kommet så langt at 

primeren ikke kan brukes. 

 

Sugende underlag: 

 Bland nøye SCHÖNOX EG – harpiks- 

komponent (A) med SCHÖNOX EG herder 

(B) og ca. 2,0 ltr. rent vann. Bruk en drill 

med visp. 

Tekniske data 

 Basis:  2-komponent epoksy- 

harpiks 

 

 Farge:  Grønn 

 Egenvekt: utblandet med vann  

1,1 kg/ltr.  

 Temp. bestandig- 

het:  + 50 oC 

 Brukstid: ca.2 timer ved + 18 oC 

 Gangbar: Etter ca. 30 min. ved 

sugende underlag. 

Etter ca. 90 min. ved 

ikke sugende underlag.  

 

Ovennevnte tider er gitt etter 

normalforhold (+ 18 oC og 50 % RF). Vær 

oppmerksom på at sjikttykkelse, 

temperatur og luftfuktighet har innvirkning 

på herdetiden. 
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 Primeren påføres underlaget med en 

malerrull i et sjikt. Direkte etter påføring av 

SCHONOX EG (i våt primer) heldekkes 

overflaten med tørr kvartssand (korning 

0,2-0,8 mm). Dette danner en heftbro til 

avrettingsmasser og flislim. 

 Etter tørking av SCHÖNOX EG (minst 24 

timer) skal kvartssandoverskuddet feies 

opp og gulvet støvsuges. 

Ikke sugende/tette underlag: 

 Bland nøye SCHÖNOX EG – harpiks- 

komponent (A) med SCHÖNOX EG herder 

(B). Bruk en drill med visp. 

 Primeren påføres underlaget med en 

malerrull i et sjikt. Direkte etter påføring av 

SCHONOX (i våt primer) heldekkes 

overflaten med tørr kvartssand (korning 

0,2-0,8 mm). Dette danner en heftbro til 

avrettingsmasser eller flislim. 

 Etter tørking av SCHÖNOX EG (minst 24 

timer) skal kvartssandoverskuddet feies 

opp og gulvet støvsuges. 

Fuktavvisende impregnering og 

sperresjikt: 

 Bland nøye SCHONOX EG – harpiks- 

komponent (A) med SCHONOX EG herder 

(B). Bruk en drill med visp. 

 Første strøk påføres fyldig med en lang- 

håret malerrull. 

 Andre strøk påføres på tvers av første 

strøk, mens SCHÖNOX EG er klebrig 

(maks innen 4 timer). Direkte etter andre 

strøk (i våt primer) heldekkes overflaten 

med tør kvartssand (korning 0,2-0,8 mm). 

Dette danner en heftbro til avrettings- 

masser eller flislim. 

 Etter tørking av SCHÖNOX EG (minst 24 

timer) skal kvartssandoverskuddet feies 

opp og gulvet støvsuges. 

 

Helse og miljø 

Merking: Irriterende og miljøfarlig 

SCHONOX EG Base – 3722B inneholder: 

Bisfenol-A-diglycidyleter  

(reaksjonsprodukt):  50-100 % 

Homologe med molekyl- 

vekt <= 700 

Bisfenol-F-epoksyharpiks 10-25 % 

Alkyl (C12, C14) glycidylether 2,5 – 10 % 

 

Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved 

hudkontakt. Giftig for vannlevende 

organismer: kan forårsake uønskede lang- 

tidsvirkninger i vannmiljøet. Oppbevares 

utilgjengelig for barn. Unngå hudkontakt. Må 

ikke tømmes i kloakkavløp. Ta hånd om 

dette kjemikaliet, og dets emballasje, og 

lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. 

Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ 

ansiktsskjerm. Ved svelging, kontakt lege 

omgående og vis denne beholderen eller 

etiketten. Inneholder epoksyforbindelser: 

Se informasjon fra produsenten. 

SCHONOX EG Herder – 3722H inneholder: 

Polyamin, alifatisk  25-50 % 

m-xylene diamine  2,5-10 % 

3-aminometyl-3,5,5-trimetyl- 

cykloheksylamin:  2,5-10 % 

Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved 

hudkontakt. Kan gi allergi ved hudkontakt. 

Giftig for vannlevende organismer: kan 

forårsake uønskede lang- tidsvirkninger i 

vannmiljøet. Oppbevares utilgjengelig for 

barn. Unngå hudkontakt. Må ikke tømmes i 

kloakkavløp. Ta hånd om dette kjemikaliet, 

og dets emballasje, og lever til godkjent 

avfallsbehandlingsanlegg. Bruk egnede 

vernehansker og vernebriller/ ansiktsskjerm. 

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis 

denne beholderen eller etiketten. 

Rester og ikke utherdet produkt: 

Rester og ikke utherdet produkt er farlig 

avfall og leveres Miljøstasjon for 

destruksjon. 

Utherdet produkt: 

Utherdet produkt kan behandles som 

bygningsavfall. 

For ytterligere informasjon, les 

Sikkerhetsdatablad. 

 

Sikkerhetshenvisninger 

 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 Unngå berøring med hud. 

 Benytt vernebriller, beskyttelseshansker og 

beskyttelsesklær. 

 Skal kun brukes i godt ventilerte rom. Bruk 

egnet åndedrettsvern når ventilasjonen er 

utilstrekkelig. 

 

Rengjøring 

 Rengjør verktøy og lignende med vann før 

primeren er herdet. Benytt ikke kommunalt 

avløp til utslagsvann. 
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Informasjonen er basert på laboratorieprøver og 

lang erfaring.  Opplysningene er orienterende og 

har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til 

riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da 

arbeidsforholdene ligger utenfør vår kontroll, kan 

vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som 

oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil 

ved ett av våre produkter. 

 

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 
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