
Informacje techniczne
Baza: bezrozpuszczalnikowy, jed-
noskładnikowy poliuretan
Kolor: żółty
Gęstość: 1,1 kg/dm3

Temperatura składowania: min. + 5°C
Temperatura otoczenia i podłoża pod-
czas aplikacji: min. +15°C.
Możliwość ruchu pieszego:
po ok. 40 - 50 min. od ułożenia ostat-
niej warstwy
Czas do układania kolejnych warstw:
- co najmniej 40 - 50 min. (sucha w
dotyku)

- co najmniej 2 godz. pod parkiet
- co najmniej 12 godz. pod zaprawy
anhydrytowe

Wszystkie wartości są przybliżone i po-
dane dla temp. +20°C i 65% wilgotności
Wilgotność poniżej 40% i temperatura
poniżej +15°C wyraźnie spowalniają
czas schnięcia.
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
materiał bezrozpuszczalnikowy zgodnie
z TRGS 610
jednoskładnikowy
szybkoschnący
słaby zapach
wodoodporny
dzięki zawartości pigmentów warstwa
jest dobrze widoczna
niskie zużycie/ duża wydajność
niska lepkość
dobra penetracja
odporny na zmydlanie
do gruntowania prawie wszystkich
podłoży
nadaje się do gruntowania podłoży z
ogrzewaniem podłogowym
łatwy do nanoszenia
poprawia przyczepność
wiąże pył resztkowy
do wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowania
w dwuwarstwowej aplikacji:

na podłoża o zwiększonej wilgotności
-do 4,5 CM -% na nieogrzewane jastry-
chy cementowe

-do 3,0 CM -% na jastrychy cementowe
z ogrzewaniem podłogowym

-do 6 % wag. na beton (konieczne ba-
danie metodą suszenia w piecu)

-do 4,5 % wag. na ogrzewany beton
(konieczne badanie metodą suszenia
w piecu)

w jednowarstwowej aplikacji
jako grunt zwiększający przyczepność
na gładkich, zwartych podłożach
poprawa przyczepności na różnych, sta-
rych podłożach
jako powłoka ograniczająca
nasiąkliwość podłoży wrażliwych na
wilgoć (np: jastrychy ksylolitowe, anhy-
drytowe)
do utwardzania górnej warstwy ja-
strychów.

jako grunt do ochrony podłoża przed
wilgocią z cienkowarstwowych zapraw
i szpachlówek

Podłoża
beton
jastrychy cementowe normalnie i szyb-
kowiążące
jastrychy anhydrytowe
jastrychy z asfaltu lanego
stare płytki ceramiczne, kamienie natu-
ralne i lastryko
stare podłoża z pozostałościami wodo-
odpornych klejów
istniejące podłoża z resztkami wodo-
rozcieńczalnych klejów i mas szpachlo-
wych
suche jastrychy
podłoża drewniane
jastrychy magnezytowe

Wymagania względem podłoża
Podłoże musi być gładkie, wytrzymałe,
suche, czyste i odtłuszczone.
Bez zanieczyszczeń i pozostałości
zmniejszających przyczepność tj.,
brudu, kurzu, oleju, wosku i luźnych
części.
Uszkodzone, słabe fragmenty należy
usunąć mechanicznie i naprawić zapra-
wami SCHÖNOX.
Stare, luźne i słabe warstwy
wyrównawcze należy usunąć mecha-
nicznie.
Stare warstwy klejów wodoroz-
cieńczalnych należy usunąć mechanicz-
nie.
Stare, wodoodporne kleje należy bar-
dzo dokładnie usunąć mechanicznie.
Stare okładziny cermiczne muszą być
dokładnie oczyszczone i wypiasko-
wane.
Pomieszczenia w budynkach nie-
podpiwniczonych muszą być za-
bezpieczone/zaizolowane przed
podciąganiem wilgoci.
Należy przestrzegać wymagań zawar-
tych w odpowiednich normach i wytycz-
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SCHÖNOX® HP RAPID
Poliuretanowy, jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy materiał do gruntowania.
Do podłoży o dużej wilgotności, również z ogrzewaniem podłogowym. Do powierzchniowego utwardzania
jastrychu oraz ograniczania chłonności podłoży. Do wewnątrz i na zewnątrz.
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nych oraz zapisów w Kartach Informa-
cyjnych produktów.

Zużycie materiału
Aplikacja jednowarstwowa:

ok. 100 - 150 g/m²
Aplikacja dwuwarstwowa:

ok. 200 - 250 g/m²
Zużycie jest zależne od szorstkości
podłoża.
Jeśli planowana jest posypka z piasku to
konieczne jest ułożenie trzech warstw
SCHÖNOX HP RAPID.

Aplikacja
SCHÖNOX HP RAPID nie stanowi
ochrony przed wilgocią w rozumieniu
odpowiednich norm.
SCHÖNOX HP RAPID wymieszać lub
wstrząsnąć przed użyciem.
Nierozcieńczony SCHÖNOX HP RAPID
należy rozprowadzać równomiernie,
unikając tworzenia się kałuż.
Drugą warstwę (bariera dla wilgoci)
należy nakładać prostopadle do pierw-
szej.
Zbyt duża ilość materiału na
warstwę prowadzi do tworzenia
się pęcherzyków i skórki oraz do
wydłużenia czasu wysychania.
Jeżeli czas do nałożenia następnych
warstw przekroczy 72 godz. powłokę z
SCHÖNOX HP RAPID należy uszorstnić
(przeszlifować) np. za pomocą czarnego
pada.
Materiał najlepiej nakładać wałkiem
malarskim o dł. włosia 18mm.

Układanie warstw wyrównawczych
SCHÖNOX HP RAPID przed układaniem
warstw wyrównawczych musi być
posypany piaskiem lub zagruntowany
SCHÖNOX SHP.

Czas schnięcia przed nanoszeniem
gruntu SCHÖNOX SHP i układaniem:
- cementowych i hybrydowych warstw
wyrównawczych co najmniej 40 - 50
min. (dotykowo suche) od nałożenia
ostatniej warstwy

-anhydrytowych warstw
wyrównawczych co najmniej 12 godz.
od nałożenia ostatniej warstwy

Bezpośrednie klejenie parkietu
Najwcześniej po 2 godz. od nałożenia
ostatniej warstwy.
Przyklejanie parkietów klejem elastycz-
nym SCHÖNOX lub klejami do parkietów
na bazie PU jest możliwe w ciągu 72
godz.

Przyklejanie płytek ceramicznych i ka-
mienia naturalnego

Najwcześniej po 40-50 min. (podłoże
suche w dotyku) od nałożenia ostatniej
warstwy
Po wyschnięciu podłoże należy zagrun-
tować SCHÖNOX SHP a następnie na-
nieść klej do płytek lub cementową za-
prawę wyrównawczą.

Opakowania
11 kg kanister z tworzywa sztucznego
5,5 kg plasitkowy kanister

Składowanie
SCHÖNOX HP RAPID należy przecho-
wywać w chłodnych i suchych pomiesz-
czeniach, chronić przed mrozem.
Czas składowania: 1 rok (w fabrycznie
zamkniętych, oryginalnych i nieuszko-
dzonych opakowaniach).

Utylizacja
Puste opakowania 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

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.

Tylko do stosowania przez profesjonal-
nych wykonawców.

Instrukcje
Niezwłocznie po użyciu należy wy-
czyścić narzędzia za pomocą SCHÖNOX
FIX CLEAN.
Utwardzony materiał może być
usunięty tylko mechanicznie.
Nie należy używać SCHÖNOX HP RAPID
na elastycznych wykładzinach jak: PCW,
winyl z podkładem z włókniny, guma
lub linoleum.
Należy przestrzegać wymagań zawar-
tych w odpowiednich normach i wytycz-
nych oraz zapisów w Kartach Informa-
cyjnych produktów.



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® HP RAPID
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