
Informacje techniczne
Baza: jednoskładnikowy kauczuk sili-
konowy sieciowany octanem
Kolor: dostępny w wielu kolorach
Naskórkowanie: po ok. 15 min.
Temperatura otoczenia i podłoża pod-
czas aplikacji: od +5 do +40°C
Odporność termiczna: po całkowitym
utwardzeniu od -40°C do +180°C
Szybkość utwardzania: ok. 3 mm/24
godz.

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
EMICODE EC 1PLUS: bardzo niska emisja
mrozoodporny
do spoinowania okładzin również na
podłożach z ogrzewaniem podłogowym
stabilny w szerokim zakresie tempera-
tur
do wewnątrz i na zewnątrz
o trwałej, wysokiej elastyczności
grzybobójczy, zapobiega wzrostowi
grzybów
nie wymaga gruntowania przy spoino-
waniu okładzin szklanych, emaliowa-
nych, ze szkliwionej ceramiki, klinkieru
itp.
odporny na starzenie, wodę, wodę
morską, kwas węglowy, ozon, pro-
mieniowanie UV, normalne środki
czyszczące

Zastosowania
SCHÖNOX ES jest przeznaczony do
wypełniania i uszczelniania szcze-
lin przylegających i dylatacyjnych w
okładzinach ceramicznych, takich jak
szczeliny pomiędzy płytkami ściennymi
i kabiną prysznicową, umywalką,
wanną, toaletą i innym wyposażeniem
łazienkowym.

Wymagania względem podłoża
Spoiny muszą być suche, czyste i bez
pozostałości środków antyadhezyjnych.
Spoiny muszą mieć minimum 5 mm sze-
rokości i 5 mm głębokości, maksimum
25 mm szerokości i 15 mm głębokości.
Spoiny o szerokości od 10 do 20 mm
muszą być głębokie na 8 do 12 mm.
W celu uniknięcia przylegania uszczel-
niacza do dna spoiny, najpierw należy
wcisnąć w spoinę izolujący, podpie-
rający sznur polietylenowy.
Wstępnie przygotowaną stal wysokoga-
tunkową, aluminium, niektóre syntetyki
oraz podłoża alkaliczne (tynki, mury, be-

ton, itp.) należy zagruntować przed spo-
inowaniem.

Zużycie materiału
Zużycie zależy od rozmiaru spoiny. Je-
den kartusz SCHÖNOX ES wystarczy -
w zależności od wielkości spoiny - do
wypełnienia spoiny na długości:
rozmiar spoiny jeden kartusz
(szer. x głęb.) wystarcza na
5 x 5 mm 12,0 m
6 x 6 mm 8,0 m
7 x 7 mm 6,0 m
8 x 8 mm 4,5 m
10 x 10 mm 3,0 m
12 x 10 mm 2,5 m
15 x 10 mm 2,0 m
20 x 12 mm 1,2 m

Aplikacja
Powierzchnię płytek przy krawędzi ze
spoiną zakryć taśmą samoprzylepną. Po
zakończeniu spoinowania taśmę należy
natychmiast usunąć.
SCHÖNOX ES wycisnąć równomiernie w
spoinę.
Powierzchnię spoiny natychmiast
wygładzić zwilżoną łopatką lub pacą.
Środek wygładzający powinien być
użyty tylko w ilości niezbędnej do
zwilżenia narzędzi. Nadmierna ilość
może pozostawić plamy na po-
wierzchni spoiny. Pozostałości środka
wygładzającego na płytkach należy
usunąć czystą wodą przed jego wy-
schnięciem.

Opakowania
300 ml kartusz (12 szt w kartonie)

Składowanie
SCHÖNOX ES należy przechowywać w
chłodnych i suchych pomieszczeniach.
Czas składowania 2 lata (w fabrycznie
zamkniętych, oryginalnych i nieuszko-
dzonych opakowaniach).
Otwarte kartusze muszą być zużyte w
krótkim czasie.
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Karta Informacyjna

SCHÖNOX® ES
Uszczelniacz silikonowy
Do uszczelniania i wypełniania szczelin przylegających i dylatacyjnych. Trwale elastyczny. Grzybobójczy.
Do wewnątrz i na zewnątrz.
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Utylizacja
Opróżnione kartusze należy 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
Wszystkie podane wartości są orienta-
cyjne i zależą od lokalnych warunków
otoczenia.
Wszystkie informacje odnoszą się do
warunków standardowych.
Do uszczelniania elementów z kamieni
naturalnych i płyt betonowych zale-
camy stosowanie SCHÖNOX MES.
Utwardzony materiał można usunąć
tylko mechanicznie.
Z powodów technicznych możliwe są
niewielkie różnice w kolorze pomiędzy
różnymi partiami materiału. Nie ma to
wpływu na jakość silikonu. Takie różnice
nie podlegają reklamacji.
Przed przystąpieniem do spoinowania
wszystkie elementy z ołowiu, cynku i
żelaza muszą być zabezpieczone anty-
korozyjnie.
Właściwości grzybobójcze SCHÖNOX ES
zapobiegają powstawaniu grzybów na
powierzchni uszczelnienia. Wysoka wil-
gotność, ciepło, światło i nieregularne,
niedokładne sprzątanie mogą przyczy-
niać się do rozwoju grzybów. Spoiny
z SCHÖNOX ES muszą być czyszczone
środkami do tego przeznaczonymi.
SCHÖNOX ES nie nadaje się do uszczel-
niania spoin w basenach.
Okładziny spoinowane SCHÖNOX
ES można czyścić domowymi
urządzeniami do czyszczenia parą (bez
użycia szczotek) po 7 dniach od spoino-
wania.
Dym tytoniowy i zanieczyszczenia at-
mosferyczne mogą być powodem od-
barwień uszczelniacza.
Jednoskładnikowe uszczelniacze siliko-
nowe nie mogą być stosowane jako
klej.

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® ES
Karta Informacyjna
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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.


