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Epoxibunden tunnbäddsdränering. För dränering av balkonger och terrasser med keramik eller natursten som utsätts för väderpåverkan.  
Konstruktionen ska vara tätat med bitumenmatta eller dylikt. Dränerar och förhindrar stående vatten och  
vattensamlingar och motverkar utfällningar och sprucken keramik på grund av frostsprängning. Ingår i SCHÖNOX 
BALTERRA®-system. För utomhusbruk. 
 

 

Egenskaper 

 Tunnbäddsdränering, för att inte vattnet 

ska bli stående I konstruktionen 

Komponent I SCHÖNOX BALTERRA®-

system 

 Tillsats: SCHÖNOX Monokorn 2 – 3 mm 

Minsta skikttjocklek: 8 mm 

 För utomhusbruk 

Minimerar frostsprängning 

Minimerar utfällningar 

 

Användningsområde 

SCHÖNOX EP DRAIN är lämpligt för 

tunnbäddsdränage på befintliga tätningar 

av balkonger och terasser under: 

Keramik 

Natursten 

 

Underlag 

Underlaget ska med hjälp av rotbruk eller 

spackel förses med ett fall på minimum 2 

%. 

Därefter vattentätas underlaget med 

membranet SCHÖNOX 1K-DS. Produkten 

appliceras i två steg, följ instruktionerna i 

produktdatabladet. 

 I övergången mellan fasad och 

balkong/terrass ska Vinkelband ST 

monteras. 

 

Förberedelse av underlaget 

Underlaget ska vara väl rengjort och fritt 

från olja, fett och liknande 

Underlaget ska vara fast, torrt och 

bärkraftigt 

Avlägsna svaga ytskikt mekaniskt 

 

Hälsa och miljö 

Märkning: Irriterande och miljöfarlig. Farligt 
vid inandning och förtäring. Frätande. Kan 
ge allergi vid hudkontakt. 
 
Hanteringsföreskrifter: Innehåller 
epoxiförening. Se mer information kring 
hantering och skyddsutrustning i 
säkerhetsdatabladet.  
 

För ytterligare information se 

säkerhetsdatablad och miljödeklarationen. 

 

Produkten omfattas av 

härdplastföreskrifterna, följ 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:18 

 

Rengör omedelbart verktygen med 

rengöringsmedel. 

 

Härdat material kan endast avlägsnas 

mekaniskt.  
 

Blandning 

Den färdigblandade SCHÖNOX EP DRAIN 

(1,5 kg) räcker till 25 kg SCHÖNOX 

MONOKORN 2 – 3 mm.  

 

Bruksanvisning 

Blanda först ihop EP DRAIN Komponent A 

och B till en homogen massa.  

Blanda därefter 25 kg SCHÖNOX 

MONOKORN 2 – 3 mm med den 

färdigblandade SCHÖNOX EP DRAIN 

enligt anvisningen. Vispa till en homogen 

massa, använd maskinvisp 600 varv/minut, 

och tills massan får en glansig yta. 

 Fördela massan över med hjälp av EP 

DRAIN speciella rätskiva. Rätskivan har 

ställbara ben vilket underlättar att jämna 

till fallet på underlaget. För att en minsta 

skikttjocklek på 8 mm ska erhållas, efter 

applicering och utjämning, ställs benen på 

rätskivan på 10 mm avstånd/skikttjocklek 

Applicera inte mer material än att det inom 

en armlängds avstånd lätt kan utjämnas 

Maskinell polering behövs inte  

 Tunnbäddsdränering ska skyddas mot 

direkt regn medan det härdar 

Efter 1 dygn är ytan redo för montering av 

keramik 

 

Plattsättning och  Fogning 

Montera keramik med någon av 

SCHÖNOX fästmassor som är extra tåliga 

för väderväxlingar . SCHÖNOX TT S8 och 

SCHÖNOX TT S8 Rapid är båda flytande 

fästmassor vilka ger 100 % täckning något 

Teknisk data 

 Typ:       2-komponents  

                                dräneringsbruk 

 Färg:       Grå 

Skikttjocklek:      Min 8 mm  

Öppentid:       Ca 1 timme +20oC 

Gångbar:      Efter ca 16 timmar. 

Arb. Temp:      Ej under 10 oC.  

Åtgång:                     10 kg färdigblandat 

Bruk (epoxi +       

monokorn) Räcker  

Till 1 m2 med 8 mm 

tjocklek. 
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som krävs vid montering av keramik 

utomhus. För natursten rekommenderas 

SCHÖNOX Q9 W som då används med 

dubbelstrykningsmetoden (fästmassan 

stryk på både underlag och platta)  

 Fogning utförs med den snabba 

universalfogen SCHÖNOX SU 

Vid natursten och är porig eller har känslig 

yta bör en provfogning först utföras.  

 

Förpackning 

 1,0 komponent A + 0,5 kg komponent B. 

Blandas med 25 kg SCHÖNOX Monokorn. 

 

Lagring 

SCHÖNOX EP Drain förvaras torrt och 

frostfritt. 

 18 månader i oöppnad förpackning 

 

Tips 

 

Utsätt inte massan för vatten under 

arbetsprocessen. Alkalisk luftfuktighet 

påverkar hårdheten på massan.  
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The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

 

Informationen är baserade på laboratorie-

utredningar och lång praktisk erfarenhet. 

Uppgifterna är orienterande och avser att 

hjälpa användaren att finna den lämpligaste 

arbetsmetoden. Eftersom användarens 

produktionsförhållanden ligger utanför vår 

kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, 

påverkade av lokala omständigheter. I varje 

enskilt fall rekommenderas provning och 

kontinuerlig kontroll. 

SIKA SVERIGE AB 

Box 11550 

163 08 Spånga 

T +46 8 621 79 00 

www.schonox.se 
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