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SCHÖNOX ®EP DRAIN er en epoxibundet dreneringsmørtel. 

For drenering av balkonger og terrasser med keramikk eller naturstein som er utsatt for vannpåkjenning.  

Drenerer og forhindrer stående vann, vannansamlinger og forhindrer utfellinger og sprukken keramikk på grunn av frostspregnin g. Inngår i 

SCHÖNOX BALTERRA®-System. 

Egenskaper 

 For innvendig og utvendig bruk 

 Drenerende 

 Tilslag SCHÖNOX MONOKORN 2-3mm 

 Spennings fattig 

 Frostbestandig 

 Minimerer risikoen for utfellinger 

 Ikke alkalisk 

 Termisk stabil 

 Løsemiddelfri 

 Motstandsdyktig mot frost og de-icing salt. 

 Meget elastisk 

 Komponent i  SCHÖNOX BALTERRA®-

System 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX EP Drain egner seg som 

tynnsjiktsdrenering oven på SCHÖNOX 

membraner på terrasser og balkonger  

 Keramikk 

 Naturstein 

 

Underlag 

SCHÖNOX EP DRAIN brukes på 

semenbasserte underlag som er vanntettet 

med membran av type: 

 SCHÖNOX 1K-DS (produktet påføres i henhold til 

datablad) 

 SCHÖNOX 2K-DS Rapid (produktet påføres i 

henhold til datablad) 

 SCHÖNOX AB Folie. DS (produktet påføres i 

henhold til datablad) 

 Overgang gulv /vegg skal det monteres ST 

bånd. 

Forbehandling av underlag 

 Underlaget skal være fri for forurensninger 

som kan påvirke vedheften f.eks.: 

 Olje, fett, støv og voks. 

 Svake og løse overflater fjernes mekanisk. 

 Tilstrekkelig fall under valgte membran 

(1,5-2 %) 

 

Blandingsforhold 

 SCHÖNOX EP DRAIN (1,5kg) rekker til 25 

kg SCHÖNOX MONOKORN 2-3mm 

 

Bruksanvisning 

 Bland først SCHÖNOX EP DRAIN komp. A 

og B til en homogen masse. Bruk 

maskinvisp maks 300 omdr./min. 

 

 

 

 

 

 

  Bland der etter 25 kg SCHÖNOX 

MONOKORN 2-3mm med den 

feridgblanedeSCHÖNOX EP- DRAIN som 

anvist. Visp til en homogen masse. bruk 

maskinvisp 300 omdr./min til massen får 

en gylden overflate.  

 Fordel massen til underlaget med hjelp av 

SCHÖNOX EP DRAIN spesielle rettskive. 

Rettskiven har stillbare bein. Dette 

forenkler oppgaven med å få et jevnt sjikt 

over hele flaten. For at minste sjikt 

tykkelse skal oppnås (8 mm) etter 

applisering og utjevning, stilles beinene på 

rettskiven til 10mm. 

 Maskinell polering er ikke nødvendig. 

 Beskytt SCHÖNOX EP- DRAIN mot 

eventuelt regn mens den herder. 

 Montering av keramikk eller naturstein 

utføres med SHÖNOX TT S 8 eller 

SHÖNOX TT S 8 Rapid (trassholdig 

sement). Begge massene gir 100 % 

dekkning som er påkrevet ved montering 

av keramikk /naturstein utvendig. 

 Ved montering av ukalibrert naturstein 

anbefales SCHÖNOX Q9W da med 

”Buttering and Floating” metoden 

(dobbeltliming). 

 Fuging utføres med for eksempel 

SCHÖNOX SU eller annen egnet 

SCHÖNOX fugemasse. 

 Ved bruk av naturstein som er porete eller 

har sensitiv overflate anbefales det å 

gjennomføre en test fuging først.  

 

Emballasje 

 1,5kg boks som består av :  

-1,0kg komponent A (Harpiks) 

-0, 5 kg komponent B (herder) 

 25,0kg SCHÖNOX MONOKORN 2-3mm. 

 

Lagring 

 SCHÖNOX EP DRAIN lagres tørt og 

frostfritt 

 Holdbarhet 18 mnd. I uåpnet emballasje 

 SCHÖNOX EP DRAIN kan transporteres 

ned til -20 °C i maks 7 dager 

 

Deponering 

 Tøm emballasjen helt og kast I samsvar 

med regelverket 

Tekniske data 

 Type:              2- komp.dreneringsmørtel 

 Farge:             Grå 

 Åpentid:            Ca. 60 minutter ved 

 +20 °C 

 Gangbar:          ca. 24 timer 

 Beleggbar:        ca. 24 timer 

 Tykkelse:          min. 8mm     

 Arbeidstem.:     ikke under   +10 °C 

 Forbruk:           Ca.10kg ferdig blandet  

                           masse rekker til 1m2 med           

                         mm tykkelse 

 

Ovennevnte verdier er gitt etter normal- 

forhold (+ 18 °C og 50 % RF). Vær 

oppmerksom på at omgivelsesfaktorer som 

temperatur, luftfuktighet, direkte sollys og 

trekk, etc. Påvirker tidene. 
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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 utenfor 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. 

 

| SCHÖNOX® EP Drain  

 
 

3766 

 For avhending av produktrester, avfalssvann 

følg alle lokale lover og regler 

 

 

 

Helse og miljø 

 Se sikkerhetsdatablad 

 

 

Informasjon 

 Alle verdier er omtrentlige og er avhengig av 

lokale klimatiske forhold 

 For profesjonelt bruk 

 Følg produsentens anvisning 

 Bruk egnede hansker 

 Rengjør verktøyet umiddelbart. 

 Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk 

 Produktet inneholder epoxy, dette kan virke 

irriterende på huden og forårsake allergi 

For ytterligere informasjon se Sikkerhets- 

datablad. 
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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 

916 409 517 
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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 utenfor 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. 
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