
Tekniska data

Brukstid: ca 30 minuter vid 20 °C

Arbetstemperatur: ej under +5 °C

(luft, underlag och produkt).

Materialåtgång

ca 400 - 800 g/m²

beroende av underlagets jämnhet

och applikationsverktyg

ca 1,2 kg/m²

I kombination med SCHÖNOX PZG

Färdig att avjämnas: efter ca 60 - 180

minuter

Beroende av skikttjocklek.

Alla uppgifter är ungefärliga och kan

variera beroende på inneklimatet i rum-

met.

Produktegenskaper
EC 1PLUS: mycket låga emissioner

en komponent

fri från lösningsmedel enligt TRGS 610

enkel att blanda

variabel konsistens

mycket stor vidhäftning på dom flesta

underlag

snabbtorkande

mycket smidig applicering

förädlad med konstharts

finkornig

för inom- och utomhusbruk

lämpligt för golvvärmesystem

lågt krominnehåll enligt REACH

Användningsområden
SCHÖNOX FP är lämplig som fyllande pri-
mer:
i kombination med SCHÖNOX PZG som

sprick förebyggande

för förbättring av vidhäftningsförmå-

gan på olika äldre underlag

som vidhäftningsprimer på glatta och

täta underlag

som primer till skydd mot fukt från

spackelmassa

avjämning av elekriskt värmegolv på

SCHÖNOX PZG

Underlag
SCHÖNOX FP är lämplig att användas på
underlag inomhus som t.ex:
träunderlag

gamla underlag som keramiska plattor,

natursten och terrazzo

gjutasfalt

gamla underlag med gamla, vatten-

fasta limrester

gamla stabila och hårda beläggningar

magnesitavjämningar

betong

cement- och snabbcementundergolv

Krav på underlaget
Tillräcklig styrka, bärförmåga, formsta-

bilitet och permanenttorrhet.

Fri från vidhäftningsminskande skikt

såsom damm, smuts, olja, fett och lösa

delar.

Separationsskikt, sintringsskikt och an-

nan liknande förorening bör avlägs-

nas genom lämplig åtgärd, såsom slip-

ning, borstning, blästring, fräsning eller

grundlig rengöring.

Gamla, lösa och ej fastsittande spackel-

skikt skall avlägsnas mekaniskt.

Vid efterföljande utläggning måste ce-

mentavjämningar ha en fuktighet om

≤ 70% RF (uppvärmda avjämningar ≤

65% RF), kalciumsulfatbundna avjäm-

ningar ≤ 75% RF (uppvärmda avjäm-

ningar ≤ 65% RF).

Gamla vattenfasta lim avlägsnas meka-

niskt så mycket som möjligt.

Gamla bruksgolv, t.ex. keramiska plat-

tor, skall rengöras grundligt och slipas.

OSB skall slipas ordentligt.

Utrymmen utan källarvåning måste tä-

tas enligt gällande föreskriftermot upp-

stigande fukt.

Blandningsförhållande
till 15,0 kg SCHÖNOX FP

ca 2,7 - 3,3 liter vatten

På grund av det variabla blandningsför-

hållandet kan produkten justeras till öns-

kad konsistens.

Bruksanvisning
SCHÖNOX FP blandas till ett homogent

tillstånd i ett rent kärl genom att rö-

ras ned i kallt vatten. Användning av

en omrörare med 600 varv/min rekom-

menderas.

Blanda inte till mermaterial än vad som

kan användas inom ca. 30 minuter.

Applicera SCHÖNOX FP med spac-

kelspade, gummiskrapa eller borste.

Under härdning ska SCHÖNOX FP-spac-

kelskikt skyddas mot hög lufttempera-

tur, direkt solljus och luftdrag.

| www.schonox.se |

Produktdatablad

SCHÖNOX FP
Cementbaserad 1-komponent primer med utjämnande egenskaper.
För primning och utjämning i ett arbetsmoment. Förhindrar läckage vid avjämning av trägolv samt

spackling av fogar och nivåskillnader på keramikgolv. Snabb renoveringslösning i kombination med

SCHÖNOX PZG för att stabilisera underlag.
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Relevanta rekommendationer, byggnormer och -sä-

kerhetsdatablad skall följas. Allmänt vedertagna reg-

ler för byggnation och teknik gäller. Vi garanterar

fullgod kvalitet hos våra produkter vid leverans från

fabriken. Våra hanteringsrekommendationer bygger

på utprovning och praktiska erfarenheter. Dock skall

de bara betraktas som allmänna anvisningar och inte

som kvalitetsgarantier, eftersom vi inte har något in-

flytande över förhållandena på byggplatsen, arbe-

tets utförande eller hanteringen. Denna utgåva av

produktdatabladen ersätter alla tidigare utgåvor.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 11550

163 08 Spånga

T: +46 8 621 79 00

E-post: schonox@se.sika.com

www.schonox.se

FÖRETAGETS

LEDNINGSSYSTEM

ÄR CERTIFIERAT AV DNV

= ISO 9001 =

= ISO 14001 =

SCHÖNOX FP
Produktdatablad
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Redskapen kan rengöras med vatten

omedelbart efter användning.

Förpackning
15,0 kg papperssäck med handtag

Förvaring
SCHÖNOX FP förvaras svalt och torrt.

Hållbarhet: 1 år (i oöppnad förpack-

ning).

Öppnad behållare ska tillslutas omedel-

bart och innehållet ska förbrukas sna-

rast möjligt.

Avfallshantering
Töm förpackningarna fullständigt och

ta hand om dem enligt gällande före-

skrifter.

Omhändertagandet av produktrester,

tvättvatten och behållare med fastsit-

tande skadliga rester får endast ske

med hänsyn till gällande föreskrifter.

EMICODE
EC 1PLUS: mycket låga emissioner

GISCODE
ZP1 - Cementbaserade produkter, lågt

krominnehåll

Tips
Alla uppgifter gäller normala förhållan-

den.

SCHÖNOX FP innehåller cement. Rea-

gerar alkaliskt med fukt. Skydda därför

hud, ögon och andningsorgan. Andas

inte in dammet. Tvätta noggrant med

vatten efter kontakt med huden. Till-

kalla läkare vid kontakt med ögonen.

Läs först respektive produktdatablad,

innan andra produkter tillsätts. Vid tve-

kan bör ytterligare information inhäm-

tas från respektive tillverkare.

Kraven i gällande normer, riktlinjer och

produktdatablad måste uppfyllas.


