
Tehnični podatki
Osnova: 2-komponentna epoksidna

smola

Barva: zelena

Gostota: 1,1 kg/l z vodo

Temperatura shranjevanja: ne nižja

kot + 5 °C

Delovna temperatura in temperatura

podlage: ne nižja kot + 15 °C

Čas obdelave (čas primernosti za ob-

delavo ni razviden): približno 2 uri pri

temperaturi 18 °C

Pripravljen za pohodno obremenitev

/ čas sušenja:

po aplikaciji 1. sloja na vpojne pod-
lage:
-približno 45 min. pri temperaturi tla-

kov 18 °C

1 ali 2 sloja (vključno s peskanjem):
-približno 24 ur pri temperaturi tlakov

18 °C

Nadaljna obdelava (vgradnja talne iz-

ravnalnemase): najprej po 24 h pri 18

°C ali potem, ko se dovolj posuši

Vse vrednosti so samo približne, podle-

gajo lokalnim klimatskim odstopanjem.

lastnosti izdelka
EMICODE EC 1 R: zelo nizke emisije, re-

gulirano

za notranjo in zunanjo uporabo

za uporabo nerazredčenega ali razred-

čenega z vodo

za zidne in talne površine

brez topil po TRGS 610

vodna emulzija

nizka poraba / visoka pokrivnost

Vodoodporen

nizka viskoznost

odlične penetracijske lastnosti

primeren za uporabo pri sistemih tal-

nega ogrevanja

čas obdelave 2 ure po mešanju

konec obdelave ni opazen

kratek čas sušenja

lahko ga uporabljamo na različnih pod-

lagah

enostaven nanos

izboljša oprijem

poveže površinski prah

Uporaba
SCHÖNOX EG je primeren:
Kot dvoslojna vgradnja s posipom peska
(z vodo) na vpojne podlage
kot zaščitni sloj proti vlagi iz spremlja-

jočih proizvodov na podlagah, ki so ob-

čutljive na vlago

za podlage s povečano preostalo vlago,

odporne proti vlagi

za izboljšanje oprijema na različne

stare podlage

S pomočjo enoslojne vgradnje s posi-
pom peska (brez vode), na podlage ki
niso vpojne.
kot temeljni premaz za izboljšanje opri-

jema na gladkih, nevpojnih in nepoško-

dovanih podlagah.

Podlage
SCHÖNOX EG je primeren za:
Beton

cementne in hitro vezoče cementne

estrihe

estrihe na osnovi kalcijevega sulfata

stare podlage z ostanki starih vodood-

pornih lepil

ostanki vodotopnih lepil in izravnalnih

mas (npr. na osnovi uporabljenega sul-

fatnega luga)

suhe estrihe

lesene podlage

magnezitni estrihi

stare izolirane/premazane površine

jeklo in druge kovine

Zahteve za podlage
Ustrezna trdnost, nosilnost, dimenzij-

ska stabilnost in trajna suhost.

Brez ostankov, ki zmanjšujejo oprijem,

npr. prahu, umazanije, olja, maščob in

nesprijetih delcev.

Obdelava površin oziroma vse "neopri-

jete" dele podlage je potrebno mehan-

sko odstraniti in podlago po potrebi

popraviti s pomočjo izravnalnih mas

SCHÖNOX.

Stare, nesprijete in krhke izravnalne

sloje je potrebno mehansko odstraniti.

Sloje vodotopnih lepil, npr. lepil iz sul-

fatnih lugov, je potrebno mehansko

odstraniti. Ostale ostanke lepil je po-

trebno premazati s pomočjo SCHÖNOX

EG.

Stara vodoodporna lepila je potrebno

temeljito odstraniti.

Stari tlaki, kot so keramične ploščice,

morajo biti temeljito očiščeni in obru-

šeni.

Prostori v zgradbah brez kletnih prosto-

rov morajo biti zaščiteni pred kapilar-

nim dvigom vlage v skladu s standardi.

Veljajo zahteve ustreznih veljavnih

standardov, direktiv in tehničnih pred-

pisov.

Poraba materiala
2 sloja z dodano vodo
SCHÖNOX EG ca. 200 - 250 g/m2
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Epoksidni premaz za zaporo preostale vlage,
primerna za predpremaz za vpojne, gladke in nevpojne podlage na stenskih in talnih površinah. Prav tako za cementne podlage z

višjim preostankom vlage, vse do 95% rel. vl. Za notranjo in zunanjo uporabo.

1/
4
0
2
.1
1.
2
0
16

16
:1
2
:0
7



SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 – 0,8 mm)

ca. 3,0 kg/m2

1 sloj brez dodane vode
SCHÖNOX EG ca. 350 g/m2

SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 – 0,8 mm)

ca. 3,0 kg/m2

Ta poraba velja za čisto epoksidno smolo.

Potreba po uporabi kremenčevega pe-

ska je odvisna od površinske hrapavosti

podlage.

Priporočeno orodje za nanašanje: valjček

(npr. najlonski), srednja višina vlaken

Mešalno razmerje
vpojne podlage

1,0 kg komponente A (smole)

2,5 kg komponente B (trdilo)

2,0 l vode

Podlage, ki niso vpojne

1,0 kg komponente A (smole)

2,5 kg komponente B (trdilo)

brez dodane vode

Priporočeni način dela
Splošne informacije
Temeljito premešajte smolo (kompo-

nenta A) SCHÖNOX EG s trdilcem (kom-

ponenta B) SCHÖNOX EG dodajte pribli-

žno 2 l vode. Priporočamo uporabo spi-

ralne mešalne palice.

Priporočamo počasno mešanje z me-

šalnikom s prilagodljivimi vrtljaji do

300 vrt/min.

Po približno 2 urah mešanica SCHÖNOX

EG ni več uporabna, česar pa ni mo-

goče opaziti vizualno.

Nanos v dveh slojih na vpojne podlage
Nanesite prvi sloj mešanice premaza

SCHÖNOX EG za napolnitev mikropor.

Po času sušenja približno 30 do 45 mi-

nut pri 18 °C nanesite drugi sloj pre-

maza v navzkrižni smeri glede na prvi

sloj, da bi zagotovili enoten film brez

nezapolnjenih luknjic.

Svež drugi sloj močno posipajte s či-

stim, suhim peskom SCHÖNOX QUARZ-

SAND (0,2-0,8 mm). Vnaprej si pripra-

vite le takšno površino, ki jo boste zmo-

gli posipati s peskom v sveži fazi.

Drugi sloj mora biti nanesen, ko se prvi

sloj še lepi (najkasneje čez 4 ure pri 18

°c).

Odvečni pesek pometite najprej po 24

h, oziroma ko se strdi. Nato posesajte

z zmogljivim industrijskim sesalnikom.

Alternativna rešitev, odvisno od obre-

menitve, ni vedno potrebno SCHÖNOX

EG posipati s peskom. Namesto tega se

v roku 72 ur vgradi poseben temeljni

premaz SCHÖNOX SHP, ki zagotovi opri-

jem naslednjim slojem izravnalnimma-

sam. Preberite aktualen Tehnični list za

SCHÖNOX SHP.

Pri vgradnji na cementne estrihe z po-

višano preostalo vlago (samo pri neo-

grevanih podlagah) je potrebno paziti

naminimalno porabo SCHÖNOX EG 250

g/m2 (brez vode). Dovoljeni preosta-

nek vlage v cementnem estrihu ≤ 4,0

CM-% (metoda CM), pri betonu ≤ 6,0

hm. % (Darrova metoda).

Uporaba kot vezni sloj na podlagah, ki
niso vpojne
SCHÖNOX EG se nanaša v enem sloju.

Za boljšo vezavo kremenčevega pe-

ska na neprepustne in gladke podlage

se mešanici ne dodaja vode. Zahvalju-

joč bolj gosti konsistenci boste dosegli

vgradnjo debelejšega sloja.

Svež drugi sloj močno posipajte s či-

stim, suhim peskom SCHÖNOX QUARZ-

SAND (0,2-0,8 mm). Vnaprej si pripra-

vite le takšno površino, ki jo boste zmo-

gli posipati s peskom v sveži fazi.

Alternativna rešitev, odvisno od obre-

menitve, ni vedno potrebno SCHÖNOX

EG posipati s peskom. Namesto tega se

v roku 72 ur vgradi poseben temeljni

premaz SCHÖNOX SHP, ki zagotovi opri-

jem naslednjim slojem izravnalnimma-

sam. Preberite aktualen Tehnični list za

SCHÖNOX SHP.

Pakiranje
3,5 kg kombiniran komplet, ki vsebuje:

- 1,0 kg komponente A (smole)

-2,5 kg komponente B (trdilo)

Skladiščenje
SCHÖNOX EG shranjujte na hladnem in

suhem mestu, kjer ni nevarnosti zmr-

zali.

Čas skladiščenja 1 leto (v zaprti emba-

laži).

Odstranjevanje
Embalažo popolnoma izpraznite in od-

stranite v skladu s predpisi.

Pri odstranjevanju ostankov izdelka,

odpadne vode in embalaže z ostanki

proizvoda upoštevajte krajevne ura-

dne predpise.

EMICODE
EC 1 R: zelo nizka vsebnost emisij, re-

gulirano

GISCODE
RE 1 - izdelek iz epoksidne smole brez

topil, ki lahko povzročajo občutljivost.

EPD - lastnik izjave
SCHONOX GmbH, zakoniti član Deutche

Bauchemie in Industrieverband Klebsto-

ffe izjavlja, da izdelek izpolnjuje kriterije

za disperzijski proizvod razreda A. epoksi

proizvod, vsebuje vodo, enoten.

OKOLJSKA IZJAVA
acc. ISO 14025 in EN 15804

Lastnik izjave
Deutsche Bauchemie e.V.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Verband der deutschen Lack- und Druck-

farbenindustrie e.V.

Urednik
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Lastnik programa
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Številka deklaracije
EPD-DBC-20130012-IBE1-DE
Datum izdaje
18.11.2012

Velja do
17.11.2017
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Oznake nevarnosti
Komponenta A (smola)

Klicaj (GHS 07)

Okolje (GHS 09)

Opozorilna beseda: Pozor

Komponenta B (trdilec):

Rjavenje (GHS 05)

Klicaj (GHS 07)

Okolje (GHS 09)

Opozorilna beseda: Nevarno

Dodatki
Smolna komponenta (A) vsebuje:

- reaktivni produkt: bisfenol-A-

(epiklorhidrin) in epoksidna smola

(ø-mw ≤ 700)

- reaktivni produkt: bisfenol-F-

(epiklorhidrin) in epoksidna smola

(ø-mw ≤ 700)

-oksiran, mono[(C12-14-

alkiloksi)metil] derivati.

Komponenta za strjevanje (B) vsebuje:

-2-Propenenitril, reaktivni

izdelki s 3-amino-1,5,5-

trimetilcikloheksanmetanaminom

-3-aminometil-3,5,5-

trimetilcikloheksilamin

Vsebuje epoksidne komponente. Glej

informacije proizvajalca.

Opozorilni stavki – nevarnost
Komponenta A (smole):
H 315 Povzroča draženje kože.

H 319 Povzroča hudo draženje oči.

H 317 Lahko povzroči alergijski odziv

kože.

H 411 Strupeno za vodne organizme, z

dolgotrajnimi učinki.

Komponenta B (trdilo):
H 314 Povzroča resne opekline kože in

poškodbe oči.

H 317 Lahko povzroči alergijski odziv

kože.

H 411 Strupeno za vodne organizme, z

dolgotrajnimi učinki.

V vsakem primeru je potrebna uporaba

osebnih zaščitnih sredstev. Podrobno-

sti boste našli v varnostnem listu, po-

glavje 8.

Uporabljajte ustrezne rokavice, npr. ma-

terial: nitril. Priporočila KCL, Nemčija:

CAMATRIL 730 debelina materiala 0,11

mm, najdaljše trajanje uporabe: 8 ure.

Samo za strokovno uporabo

Stavki za označevanje nevarnih
snovi in pripravkov
Komponenta A (smole):
P 102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P 280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno

obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P 302 + P 352 PRI STIKU S KOŽO: umiti

z veliko mila in vode.

P 305 + P 351 + P 338 PRI STIKU Z OČMI:

previdno izpirajte z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate

in če to lahko storite brez težav. Nada-

ljujte z izpiranjem.

P 312 Ob slabem počutju pokličite CEN-

TER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P 273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P 501 Odstraniti vsebino/posodo v

skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacio-

nalnimi/ mednarodnimi predpisi (se do-

loči).

Komponenta B (trdilo):
P 102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P 280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno

obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P 302 + P 352 PRI STIKU S KOŽO: umiti

z veliko mila in vode.

P 305 + P 351 + P 338 PRI STIKU Z OČMI:

previdno izpirajte z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate

in če to lahko storite brez težav. Nada-

ljujte z izpiranjem.

P 312 Ob slabem počutju pokličite CEN-

TER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P 273 Preprečiti sproščanje v okolje.

P 501 Odstraniti vsebino/posodo v

skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacio-

nalnimi/ mednarodnimi predpisi (se do-

loči).

Navodila
Izdelek vsebuje epoksidno smolo. Le-

ta draži kožo in lahko povzroča preob-

čutljivost. Več informacij boste našli v

varnostnem listu.

Orodje takoj po uporabi operite z vodo.

Trd material lahko odstranite le mehan-

sko.

Upoštevajte tudi načela varnosti pri

delu.

Upoštevajte napotke v tehničnem pred-

pisu BEB "Beurteilen und Vorbereiten

von Untergründen; Verlegen von ela-

stischen und tekstilen Bodenbelägen,

Schichtstoffelementen (Laminat), Par-

kett und Holzpflaster; Beheizte und un-

beheizte Fußbodenkonstruktionen".

Veljajo zahteve ustreznih veljavnih

standardov, direktiv in tehničnih pred-

pisov.

EUH 205 Vsebuje epoksidne sestavine.

Lahko povzroči alergijsko reakcijo.



Upoštevajte priporočila, direktive, predpise DIN in

navodila v varnostnih listih. Veljajo tudi priznana pra-

vila in smernice gradbene stroke. Jamčimo za to, da

naši izdelki zapuščajo proizvodni obrat v brezhibnem

stanju. Kljub temu, da so naša priporočila, kako iz-

delek uporabljajte, zasnovana na preizkusih in prak-

tičnih izkušnjah, gre samo za splošne napotke, ki ne

zagotavljajo konkretnih lastnosti teh izdelkov, ker ni-

mamo nobenega vpliva na gradbene pogoje, na iz-

vajanje del ali na način obdelave. Ta tehnični predpis

za proizvode nadomešča vse predhodne različice.

Sika d.o.o.

Prevale 13, 1236 Trzin

Tel: +386 (0)1 580 95 34

Fax: +386 (0)1 580 95 33

Email: info@si.sika.com

Slovenija

Sistem upravljanja kakovosti SCHÖNOX CHÖNOX je

certificiran v skladu z ISO 9001 in 14001 organ SQS.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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