
 

 

  

| SCHÖNOX® HA 
 
SCHÖNOX HA är ett f ärdigblandat dispersionsbaserat gummimembran f ör v attentätning i v åtrum, innan montering av  keramiska plattor. 

Endast f ör inomhusbruk i bostadsmiljö eller liknande. SCHÖNOX HA är en produkt av  f lera i SCHÖNOX tätskiktssy stem och måste anv ändas 

tillsammans med öv riga produkter f ör att ge en godkänd konstruktion.  

 

Produktegenskaper 

 Ger en v attentät y ta 

 Ånggenomgångsm otstånd: 163 000 s/m 

 Lätt att applicera 

 Elastisk 

 Snabbtorkande 

 Till v äggar och golv  

 Värmegolv  

 Ingår som en del i en branschgodk änd 

(BBV) konstruktion 

 

Användningsområde 
SCHÖNOX HA är en av  f lera produkter i 

SCHÖNOX tätskiktssy stem f ör v attentätning 

av  v åtrum. Den ska alltid anv ändas 

tillsammans med öv riga produkter f ör att 

v ara en godkänd konstruktion. 

 

 För v attentätning av  v åtrum i bostadsmiljö. 

Som v åtrum räknas golv - och v äggy tor 

som helt eller delv is utsätts f ör 

v attenspolning, v attenspill eller kan 

utsättas f ör läckande v atten. I toaletter, 

tv ättstugor, utry mmen med v armv atten-

beredare av ses endast golv , om de inte är 

v åtrum enligt ov an. 

 På golv  och v ägg i samband med 

keramiska plattor. 

 För inomhusbruk. 

 I bostadsmiljö. 

 Anv änds i kombination med SCHÖNOX 

SPR eller KH. Vid anv ändning t illsammans 

med SCHÖNOX KH, ska underlaget v ara 

f uktsäkerhetsprojekt erade av  

beställaren/ by ggherren. 

 SCHÖNOX HA kan äv en anv ändas f ör att 

limma SCHÖNOX WSF f olie. OBS! Den 

kan bara anv ändas f ör att montera 

f oliev åderna, inte i öv erlapp. För mer 

inf ormation se utf örlig och aktuell 

SCHÖNOX Monterings anv isn ing Folie.  

 

Underlag 
 Alla underlag anpassade f ör v åtrum 

 Underlaget ska v ara dokumenterat lämpligt 

f ör montering av  keramik 

 OBS! Välj den kompletterande produkten 

utif rån v ilket underlag det är. 

 Spacklade golv  i v åtrum ska uppf y lla 

ställda krav  när det gäller f all/lutning och 

skikttjocklek. 

 

 

Förbehandling av underlag 

 Underlaget ska v ara rengjort och f ritt f rån 

olja och andra f öroreningar. 

 Av lägsna sv aga y tskikt. 

 Underlaget ska v ara f ast och torrt (max 90 

% RF) samt hålla temperatur mellan +10° 

C till +25° C. Detta gäller både SCHÖNOX 

Rollat 1 (KH+HA) och SCHÖNOX Rollat 2 

(SPR+HA). 

 

Bruksanvisning 
Börja v alf ritt med att täta v ägg eller golv .  

Oav sett ska tätningarna öv erlappa v arandra. 

Var f örsiktig, när golv et har applicerats med 

tätskikt. Notera hur v åtrummet ska tätas 

beroende på v åtzon och underlag. 

 

 Vägg - Förbehandling 

Välj rätt ty p av  f örbehandling (SCHÖNOX 

SPR eller KH) beroende på v ilken ty p av  

underlag du har. Applicera rekommenderad 

produkt enligt anv isning i produktinf ormation 

eller i monteringsanv isn ingen f ör v åtrum. 

 

 Massiv a konstruktioner 

Anv änd SCHÖNOX KH (en f uktsäkerhets-

projektering av  beställaren/ by ggherren 

måste f örst utf öras) som f örbehandling. 

 

 Öv riga konstruktioner 

Anv änd SCHÖNOX SPR som f örbehandling. 

 

 Tätning av  golv -/v äggv inkeln 

Montera tätband i golv -/v äggv inkeln, öv er 

skiv skarv ar, i f önsternischer och andra 

materialöv ergångar samt v älj och montera 

lämpliga rörmanschetter och inner-

/y tterhörn. Välj appliceringsm etod beroende 

på produkt. 

 

 Vid v al av  själv häf tande SCHÖNOX 

Tätband SH monteras det innan 

applicering av  SCHÖNOX HA 

 

Teknisk data 

 Ty p:  Membran på bas av   

   akry lat dispersion. 

 Färg:  blågrå 

 Densitet: Ca 1600 kg/m³ 

 Ång-/dif f usionstät: 163 000 s/m 

 Torktid:  Skikt 1 – ca 2 tim. 

   Skikt 2 – ca 6 tim. 

 Plattsättningsbar: När den är y ttorr, tar  

   ca 12 tim (RF 50% och  

   +20º C). 

 Arb.temp: Min. +5oC. Bäst v id  

+10oC till +20oC.  

Gäller också underlag  

  och pulv er. 

 Åtgång, totalt:  Vägg – minst 1,0 kg/m² 

   Golv  – minst 1,2 kg/m² 

   Rollas i minst 2 skikt.  

   Åtgången ov an är total. 

 

Alla angiv na tider beror på temperatur och 

luf tf uktighet samt de allmänna 

f örhållandena på plats. 

  

OBS! Innan montering, se aktuell broschy r 

SCHÖNOX Monterings anv isn ing f ör 

v åtrum. 
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 Vid öv riga tätningar påbörjas arbetet med 

att pensla/grunda med SCHÖNOX HA (rör 

om/upp innan) där tätningarna ska sitta. 

Montera däref ter Tätband KL eller WetStop 

Vinkelband (endast i massiv a 

konstruktioner), rörmanschetter och inner-

/y tterhörn i blöt HA och try ck f ast 

ordentligt. Försegla tätningarna genom att 

stry ka ett lager med SCHÖNOX HA öv er 

kanterna. Observ era att hela Vinkelbandet 

ska f örseglas med SCHÖNOX HA. 

 

Applicering  

 Var noga med att röra om SCHÖNOX HA 

innan applicering. Applicera hela y tan 

noggrant och se till att doppa rollern of ta. 

Var noga med att säkerställa att den totala 

rekommenderade mängden appliceras, på 

v ägg minst 1,0 kg/m² och golv  1,2 kg/m². 

Applicera SCHÖNOX HA i minst tv å 

stry kningar och låt torka emellan. 

Torktiden f ör f örsta stry kningen är cirka tv å 

timmar under normala f örhållanden. 

Torktiden f ör andra stry kningen är f rån sex 

timmar. Observ era att keramik tidigast f år 

monteras ef ter att SCHÖNOX HA är helt 

torr (ca 12 timmar). 

 

 Golv  

Tätning av  golv  utf örs på samma sätt som 

f ör v ägg. För utf örlig monteringsinf ormat io n, 

se under respektiv e rubrik i av snittet Vägg. 

Montering av  brunnsmanschett en tillkommer 

och beskriv s därf ör. Nedan f inns äv en 

arbetsordningen beskriv en. 

 

1. Förbehandling av  SCHÖNOX KH eller 

SPR. Välj produkt beroende på underlag. 

 

2. Montering av  brunnsmanschett. 

 

3. Montering av  tätningar. 

 

4. Applicering av  SCHÖNOX HA. 
 

 Montering av  brunnsmanschett 

Vi f öljer Säker Vattens installations - 

rekommendationer f ör hur brunnar och rör 

ska monteras. Brunnar tillv erkade f öre 1990 

ska by tas ut. Följ däref ter detaljerad 

instruktion beroende på ty p av  brunn, se 

SCHÖNOX monteringsanv isn ing f ör v åtrum.  

 

Golv brunnen ska v ara f ast f örankrad i 

bjälklaget och monterad enligt brunns-

tillv erkarens anv isningar. Brunnen ska v ara 

monterad i niv å med f ärdigt undergolv / 

tätskikt. Det ska f innas ett jämn f all mot 

brunnen. Säkerställ att brunnen är ren, f ör 

att undv ika dålig v idhäf tning. Förbered 

golv brunnen innan montering av  

brunnsmanschett. 

 

Förpackning 

 6 kg plasthink 

 16 kg plasthink 

 22 kg plasthink 

 

Lagring 
 Förv aras torrt, sv alt och f rostf ritt. 

 12 månader i tätt, oöppnat emballage. 

 

Kompletterande produkter 
 SCHÖNOX KH - f örbehandling 

 SCHÖNOX SPR - f örbehandling 

 WetStop tätningar 

 

Säkerhet och miljö 

Märkning: kräv s ej. 

 

Hanteringsf öreskr if ter: kräv s ej.  
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The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

Informati onen är baserad på laboratori e-

utredning ar och lång praktisk erfarenhet. 

Uppgifterna är orienter ande och avser att 

hjälpa användar en att finna den lämpligaste 

arbetsmetoden. Eftersom användar ens 

produkti ons för håll anden ligger utanför vår 

kontroll , kan vi inte ansvara för arbetsresultat, 

påver kade av lokala omständig heter . I varje 

enskilt fall rekommender as provning och 

kontinuerlig kontroll . 

SIKA SVERIGE AB 

Box 11550 

163 08 Spånga 

T +46 8 621 89 00 

www.schonox.s e 

 


