
Informacje techniczne
Baza: dyspersja żywicy syntetycznej
z dodatkami wiążącymi
Kolor: beżowy
Gęstość: 1,1 kg/dm3

Temperatura składowania: min. + 5°C
Temperatura otoczenia i podłoża pod-
czas aplikacji: min. + 15°C
Zużycie materiału:
wałek: ok. 200 g/m²
aplikacja pacą zębatą TKB A1-A4: 200-
280 g/m²
aplikacja pacą zębatą TKB B1-B3: 350-
450 g/m²
Czas oczekiwania: ok. 10 - 60 min.
Czas otwarty: ok. 20 - 60 min.
Czas schnięcia: ok. 24 godz.
Wytrzymałość końcowa: po ok. 72
godz.

Wszystkie wartości są przybliżone,
zależą od warunków otoczenia,
chłonności podłoża i metody aplikacji.
Wszelkie podane dane techniczne ba-
zują na próbach i testach laborato-
ryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne w związku z
okolicznościami, na które producent nie
ma wpływu.

Charakterystyka produktu
Emisja badana zgodnie z zasadami ABG
- dopuszczenie nr Z-155.20-167
EMICODE EC 1PLUS: bardzo niska emisja
spełnia wymagania Marine Equipment
Directive (MED) 2014/90/EU
do wewnątrz
nadaje się do klejenia na mokro i kleje-
nia kontaktowego
materiał bezrozpuszczalnikowy zgodnie
z TRGS 610
słaby zapach
niskie zużycie/ duża wydajność
odporny na obciążenia od kółek meblo-
wych, zgodnie z PN-EN 1252
odporny na działanie środków
piorących, zgodnie z RAL 991 A2
nadaje się do układania na podłożach z
ogrzewaniem podłogowym
duża siła klejąca
krótki czas oczekiwania
do układania na wszystkie zaprawy
szpachlowe SCHÖNOX
łatwo się rozprowadza
szybki rozwój przyczepności
odpowiedni do trudnych wykładzin

Zastosowania
do wyklejania:

wykładzin tekstylnych ściennych i
podłogowych
- z syntetycznymi, podwójnymi
spodami lub spodami z juty

-na spodzie piankowym, PU, latekso-
wym i filcowym

-na spodzie innym niż z tkaniny
tkanin
wykładzin pojedyńczo i wielokrotnie
igłowanych
wykładzin z naturalnymi włóknami ze
spodem z włókna kokosowego i sizalu.
ściennych i podłogowych wykładzin
PCW i CV
wzorzystych, winylowych (LVT) płytek
i paneli
mat SCHÖNOX TS

linoleum w arkuszach
linoleum korkowego
korka
wykładzin syntetycznych i gumowych,
z gładkimi i tłoczonymi spodami
wykładzin syntetycznych i gumowych
na elastycznych spodach piankowych

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
Na stare, mocne wykładziny PCW i
CV, wykładziny gumowe syntetyczne,
linoleum, uszczelniony parkiet, natu-
ralne i sztuczne kamienie, stosować w
połączeniu z SCHÖNOX SHP lub SCHÖNOX
FS.
do kontaktowego przyklejania:

jednowarstwowych i nieobrobionych
wykładzin korkowych

Wymagania względem podłoża
Suche, wytrzymałe, nośne i równe.
Bez zanieczyszczeń i pozostałości
zmniejszających przyczepność tj.,
brudu, kurzu, oleju, wosku i luźnych
części.
Stare, istniejące wykładziny muszą
trwale trzymać się podłoża. Należy je
dokładnie oczyścić, uszorstnić i nanieść
warstwę zaprawy SCHÖNOX FS (bariera
przeciw plastyfikatorom).
Odpowiednie podłoże zapewni szpa-
chlowanie zaprawami SCHÖNOX.
Na podłożach niechłonnych i pod
wykładziny paroszczelne grubość war-
stwy wyrównawczej musi wynosić min.
2 mm.
Bardzo chłonne podłoża na ścianach
muszą być gruntowane.
Wymagania dotyczące podłoża pod
poszczególne rodzaje wykładzin
określone są przez ich producenta w
specyfikacji technicznej produktu.
Należy przestrzegać wymagań zawar-
tych w odpowiednich normach i wytycz-
nych oraz zapisów w Kartach Informa-
cyjnych produktów.

| www.schonox.pl |
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SCHÖNOX® EMICLASSIC®

Uniwersalny, dyspersyjny klej kontaktowy
do wszystkich wykładzin elastycznych, wykładzin tekstylnych ze spodem z PCW lub PU, ze spodem bez
wypełniacza, linoleum, wykładzin z gumy syntetycznej i izolacyjnych mat akustycznych, na chłonne i
niechłonne podłoża, wewnątrz pomieszczeń.
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Aplikacja
SCHÖNOX EMICLASSIC należy wymie-
szać przed użyciem.
Wykładziny, które mają być przyklejane
SCHÖNOX EMICLASSIC muszą być akli-
matyzowane, rozprężone i rozłożone w
pozycji poziomej.
Rozprowadzić klej na podłożu
równomiernie, szpachlą z drobnymi
ząbkami lub wałkiem. Unikać zgrubień
kleju.
Zalecany rozmiar pacy: TKB A1, A2, A4,
B1, B2 lub B3
Ilość nakładanego kleju zależy od ro-
dzaju spodu przyklejanej wykładziny.
Spód musi być odpowiednio nasączony
klejem.
Szczelne wykładziny na chłonnych
podłożach układa się podczas ”fazy
półmokrej”.
Linoleum i pokrycia paroprzepuszczalne
na chłonnych podłożach układa się w
”fazie mokrej”.
Wykładziny paroprzepuszczalne na
podłożach niechłonnych układa się w
czasie ”fazy półmokrej”.
Wykładziny szczelne jak np. PCW, na
podłożach niechłonnych układa się pod-
czas ”fazy kontaktu”.
Przerwa pomiędzy każdym arkuszem
linoleum powinna być co najmniej
grubości pocztówki.
Wykładzinę należy ułożyć tak, aby nie
powstały pęcherze, a następnie do-
cisnąć walcem dociskowym. Po upływie
czasu oczekiwania docisnąć ponownie.
Nanieść i rozprowadzić SCHÖNOX EMIC-
LASSIC na ścianie wałkiem ze skóry ja-
gnięcej. Potem docisnąć i równomiernie
rozprowadzić klej pacą zębatą.
Do uszczelnienia spoin można
przystąpić najwcześniej po 24 godz.
Etapy układania:
- ”faza mokra”: klej nie ”ciągnie” się
- ”faza półmokra”: początek fazy kon-
taktu, pasma kleju są przejrzyste, jesz-
cze nie w pełni suche, usłojenie jest
widoczne.

- ”faza kontaktu”: pasma kleju są
przeźroczyste ale wciąż się lepią.

Klejenie kontaktowe

Klej rozprowadzić równomiernie na obu
powierzchniach, pędzlem, wałkiem,
szpachlą gładką lub z drobnymi
ząbkami. Unikać zgrubień kleju.
Ilość nakładanego kleju zależy od ro-
dzaju spodu przyklejanej wykładziny.
Spód musi być odpowiednio nasączony
klejem.
Po upływie czasu oczekiwania docisnąć
do siebie obie klejone powierzchnie.
Czas oczekiwania może zostać skrócony
przez zastosowanie przemysłowego
osuszacza.
Siła klejenia zależy od odpowiedniego
docisku.
Mocowanie wykładzin na pozo-
stałościach starych klejów może pro-
wadzić do interakcji i wydzielania nie-
przyjemnych zapachów.

Opakowania
14,0 kg wiaderko z tworzywa sztucz-
nego
6,0 kg wiaderko z tworzywa sztucznego

Składowanie
SCHÖNOX EMICLASSIC należy przecho-
wywać w chłodnych i suchych pomiesz-
czeniach, chronić przed mrozem.
Czas składowania: 1 rok (w fabrycznie
zamkniętych, oryginalnych i nieuszko-
dzonych opakowaniach).
Otwarte opakowania muszą być za-
mknięte natychmiast po użyciu a mate-
riał zużyty jak najszybciej.
Przed wymieszaniem materiału należy
usunąć kożuch.

Utylizacja
Puste opakowania utylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Przy usuwaniu pozostałości produktów,
ścieków i pojemników z przylegającymi
resztkami należy postępować zgodnie
z lokalnymi przepisami.

EMICODE
EC 1PLUS: bardzo niska emisja

Instrukcje
Narzędzia natychmiast po użyciu należy
umyć wodą.

Zabrudzenia i resztki można usunąć
środkiem czyszczącym SCHÖNOX FIX
CLEAN.
Przyklejone elementy należy chronić
przed obciążeniem przez 72 godziny.
Jeśli układanie wykładzin PCW w formie
desek lub płytek odbywa się w fazie
kontaktowej kleju, powstaje wzmożone
ryzyko uszkodzeń na skutek skurczu. Na
chłonnych podłożach zaleca się raczej
użycie SCHÖNOX DUROCOLL.
Przy wykonywaniu robót należy
przestrzegać instrukcji producenta
wykładzin. W razie wątpliwości zale-
camy wykonanie pola próbnego.

Ekologia, zdrowie
i bezpieczeństwo

Przed zastosowaniem produktów
użytkownik jest zobowiązany do za-
poznania się z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte są w
nich szczegółowe informacje dotyczące
zdrowia, bezpieczeństwa stosowania,
składowania i usuwania, a także dane
dotyczące ekologii, właściwości toksy-
kologicznych materiału itp.



Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i
końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze,
przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia
Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowy-
wanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie mate-
riałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiej-
scowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika,
właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych za-
leceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie
mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w
przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami po-
danymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do
używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zalece-
niami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trze-
cich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprze-
dającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktual-
nie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w
skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów
sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć wszyst-
kich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący
jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie
obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze
przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych ele-
mentów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia
zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, ku-
pujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego pro-
duktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawar-
tych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stro-
nie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach
Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Pro-
duktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklara-
cje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl
w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o. o.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa/Polska

tel.: +48 22 27 28 700

e-mail: sika@pl.sika.com

www.schonox.pl

BDO 000015415

System zarządzania SCHÖNOX jest certyfikowany zgodnie z

ISO 9001 i 14001 przez DQS.

SCHÖNOX® EMICLASSIC®

Karta Informacyjna
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