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Lösningsmedelsfri epoxihartsbaserad primer 
För grundning av absorberande och icke-absorberande underlag. Primer för avjämningsmassor, fästmassor och membran. För inom- och 
utomhusbruk. 

Produktegenskaper 

 EC EMICODE EG 1PLUS R: mycket låg 

emission, reglerad 

 Lösningsmedelsfri 

 Mycket bra vidhäftning 

 Kan appliceras på nästan alla underlag 

 Lämplig för applicering på 

golvvärmesystem 

 För inom- och utomhusbruk 

 Hög kemikaliebeständighet 

 Vattentät 

  

Användningsområde 

SCHÖNOX GEA är lämplig: 

 På absorberande och icke-absorberande 

underlag 

 Som del i reparationsmurbruk för att fylla 

hål och fördjupningar 

 Som ett bindemedel för att skapa ett 

kapillärbrytande bruk 

 

Underlag 

SCHÖNOX GEA är lämplig på: 

 Betong 

 Lättbetong 

 Cement och snabbcementbeläggningar, 

kalciumsulfatbaserade beläggningar 

 Gamla underlag som keramiska plattor, 

natursten och betongmosaik 

 Gjutasfaltavjämningar (helt nedslipade) IC 

10 och IC 15 enligt EN 13 813 

 Otillräckligt slipade gjutasfaltavjämningar 

 Gamla underlag med gamla vattenfasta 

limrester 

 

Krav på underlaget 

 Adekvat torrhet, styrka, bärighet, jämnhet 

och dimensionsstabilitet. 

 Fritt från rester som minskar vidhäftningen, 

t.ex. damm, smuts, olja, fett och lösa 

partiklar. 

 Ytbehandlingar eller eventuellt "lösa" 

områden på undergolvet måste avlägsnas 

mekaniskt och undergolvet måste 

repareras med SCHÖNOX 

avjämningsmassa efter behov. 

 Man bör avlägsna gamla, lösa och svaga 

nivellerande lager mekaniskt. Lager av 

vattenlösliga lim, t.ex. rester av sulfitlim, 

skall avlägsnas mekaniskt. Kvarvarande 

limrester bör grundas med SCHÖNOX 

GEA. 

 Gamla vattenfasta lim skall avlägsnas 

mekaniskt, så grundligt som möjligt. 

 Gamla keramiska beläggningar måste 

ligga fast, rengöras grundligt och slipas. 

Rum i byggnader utan källare ska tätas 

mot stigande fukt. 

 Gipsbeläggningar bör slipas och 

dammsugas innan de får vidare 

behandling. Underlagets beständighet 

måste vara i överensstämmelse med de 

förväntade dynamiska, statiska och 

termiska belastningarna. 

 Kraven i de relevanta gällande 

standarderna, riktlinjerna och databladen 

gäller.  

 

Blandningsförhållande 

Använd som primer (viktdelar): 

2:1 (harts: härdare) 

Använd som hartsbaserat bruk 

(viktdelar): 

2:1 (harts: härdare) 

1:12,5 (blandade epoximaterial: 

SCHÖNOXQUARZSAND 0,5–1,0 mm eller 

SCHÖNOX QUARZSAND 0,1–3,0 mm) 

 

Rekommenderad arbetsmetod 

Allmänt: 

 Blanda SCHÖNOX GEA harts (komponent 

A) ordentligt med SCHÖNOX GEA härdare 

(komponent B) tills materialet är homogent 

och fritt från strimmor. 

 Vi rekommenderar att blanda långsamt 

med hjälp av en steglöst justerbar 

blandare med max. 300 v/min. 

 Häll över det blandade materialet i en 

annan behållare och blanda helt kort igen. 

Applicering som primer: 

 Underlagets temperatur bör inte understiga 

10°C vid grundning och beläggning. 

 Blanda härdaren (komponent B) med 

hartset (komponent A) 

(Blandningsförhållande: 2 viktdelar 

komponent A: 1 viktdel komponent B) och 

blanda ordentligt. 

 Applicera primern jämnt med ett lämpligt 

verktyg, t.ex. en roller, på det rena och 

torra underlaget. 

Teknisk data 

 Bas: Tvåkomponents epoxiharts 

 Brukstid: ca 30 minuter vid + 20°C. Redo 

för gångtrafik: efter ca 16 timmar 

 Appliceringstemperatur: inte under 

+10°C 

 Materialförbrukning: 

- som primer: ca 200–300 g/m2  

- som reagerande hartsbruk: ca 1,4 

kg/m2/cm bindemedel; ca 19 kg/m2/cm 

färdigblandat bruk 

 

Alla värden är ungefärliga och beror på 
klimatvariationer. 
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 Sanda rikligt med ren, torr SCHÖNOX 

QUARZSAND (0,2–0,8 mm) medan 

materialet är färskt. Fortsätt bara framåt 

med en så stor yta som kan sandas medan 

den är våt. 

 Sopa av överflödig sand tidigast efter 16 

timmar, när den härdat. Dammsuga sedan 

med en effektiv industridammsugare. I 

stället för sandning, kan man grunda 

SCHÖNOX GEA med SCHÖNOX SHP. 

Applicering som reparationsmurbruk: 

 SCHÖNOX GEA kan blandas med 

SCHÖNOX QUARZSAND 0–3 mm i 

förhållandet 1:12,5 viktdelar (1,334 kg 

komponent A + 0,666 kg komponent B + 

25 kg SCHÖNOX QUARZSAND 0–3 mm). 

Tillsätt det homogent blandade 

bindemedlet SCHÖNOX GEA till 

kvartssanden och blanda ordentligt. 

 Placera materialet i lämpliga underlag för 

att fylla och komprimera. Grunda mycket 

absorberande underlag med SCHÖNOX 

GEA. Bruket måste appliceras medan 

primern fortfarande är färsk. 

 Efter att det torkat (minst 12 timmar vid 

20°C), och innan avjämningsmassa eller 

kakellim appliceras, ska bruket grundas 

med SCHÖNOX SHP. 

 

Förpackning 

4,5 kg kombiförpackning som består av: 

- 3,0 kg komponent A (harts) 

- 1,5 kg komponent B (härdare) 

 

Lagring 

 Lagra SCHÖNOX GEA svalt, torrt och 

frostfritt. 

 Lagringsbeständighet på 2 år (i sluten 

förpackning). 

 SCHÖNOX GEA kan transporteras i upp till 

-20°C under max 7 dagar. 

 

Bortskaffande 

 Töm förpackningarna fullständigt och 

kassera dem enligt bestämmelserna.  

 Följ de lokala myndigheternas 

bestämmelser för kassering av 

produktrester, spillvatten och behållare 

med fastsittande produktrester. 

 

Riskfraser 

 Information om säker hantering av kemiska 

produkter, samt grundläggande fysiska, 

säkerhetsrelaterade, toxikologiska och 

ekologiska data finns i de aktuella 

säkerhetsdatabladen. Följ alla relevanta 

föreskrifter, t.ex. lagen om miljöfarliga 

ämnen. Mer anvisningar finns på internet 

på www.schonox.se. 

 Endast för yrkesmässig användning. 

 Produkten innehåller epoxiharts. Det kan 

vara frätande på huden och ge 

sensibilisering. 

 Det är nödvändigt att bära lämplig 

personlig skyddsutrustning under alla 

förhållanden. Mer information finns i 

säkerhetsdatabladet, kapitel 8. 

 Använd lämpliga skyddshandskar, t.ex. 

Viton. Rekommendation från KCL, 

Tyskland: VITOJECT 890 (materialtjocklek 

0,70 mm); max användningstid: 1 timme. 

 

Anvisningar 

 Alla värden är ungefärliga och beror på 

lokala klimatvariationer. Följ de relevanta 

produktdatabladen vid användning av 

kompletterande produkter. Om du är 

osäker, rekommenderar vi att du skaffar 

ytterligare information från tillverkaren. 

 Rengör verktygen direkt efter användning 

med lösningsmedel eller CASCO BRUTAL 

WIPES. Tänk på säkerheten på 

arbetsplatsen. 

 Härdat material kan bara tas bort 

mekaniskt. 

 Kraven i de relevanta gällande 

standarderna, riktlinjerna och databladen 

gäller. 

 Följ de relevanta produktdatabladen vid 

användning av kompletterande produkter. 

Om du är osäker, rekommenderar vi att du 

skaffar ytterligare information från 

tillverkaren. 
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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 89 00 

www.schonox.se 
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