
Tekniske data
Farve: Hvid pulverdel, hvid dispersion

Potlife ca. 45 minutter ved +20 °C

Åbningstid:* ca. 15 minutter

Rumtemperatur ved anvendelse:min.

+5°C

Temperaturresistens -20 °C op til +70

°C

Klar til belægning

-efter ca. 1 timer på absorberende un-

derlag

-efter ca. 12 timer på ikke absorbe-

rende underlag

* Åbningstiden er afhængig af tempe-

ratur og andre byggeplads relaterede

variationer. Kontroller derfor altid at li-

men stadig er fugtig med fingeren.

Produktegenskaber
godkendt iht. ETAG 022 som kompo-

nent i vandtætningssystem for folie-

membranen SCHÖNOX WSF

EC 1PLUS: meget svag emission

M1 - klassificering
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Anvendelsesområder
SCHÖNOX iFIX™ er egnet til klæbning
af den revneoverbyggende membran
SCHÖNOX WSF or SCHÖNOX AB og WET-
STOP tilbehør til denne, samt forsegling
af overlap på disse.
i stærkt belastede offentlige vådrum

såsom bruserum i sportshaller, syge-

huse o.lign.

i normalt belastede vådzoner i badevæ-

relser og omklædningsrum

til sauna

Underlag
SCHÖNOX iFIX™ egner sig til påføring på:
beton

murværk (udfuget)

cement- og lyncement-undergulve

kalciumsulfatholdige undergulve

eksisterende underlag såsom kerami-

ske belægninger og terrazzo

cementpuds, kalk-cementpuds (CS II,

CS III eller CS IV iht. DIN EN 998-1, tryks-

tyrke ≥ 2,5 N/mm²)

gips puds iht. EN 13279-1, trykstyrke

2,5 N/mm2 N/mm²

porebeton

gipskarton- og fibergipsplader

Krav til underlag
Tilstrækkelig styrke, bæreevne,

formstabilitet og permanent tørhed.

Fri for lag, som forringer vedhæftnin-

gen, såsom støv, snavs, olie, fedt og

løse partikler.

Skille-, sinterlag og lignende skal fjer-

nes med egnede mekaniske hjælpe-

midler såsom slibning, afbørstning,

sandblæsning eller fræsning.

Gamle keramiske belægninger og na-

turstensbelægninger skal ligge godt

fast, grundrenses og slibes af.

Lag af vandopløselige klæbestoffer,

f.eks sulfit limrester, skal fjernes meka-

nisk.

Gamle vandfaste lime skal i videst mu-

ligt omfang fjernes mekanisk.

Ved efterfølgende installation af gulv-

belægning skal cementbaserede un-

derlag have en restfugt på max. 85%

RF ( max. 75% RF for underlag med

gulvvarme). Gipsbaserede underlag

skal have en restfugt på max. 75% RF

( max. 65% RF for underlag med gulv-

varme).

Priming
normalt sugende underlag:
primes med SCHÖNOX KH (1:3)

stærkt sugende underlag:
primes med SCHÖNOX KH (1:3)

gipsbaserede underlag som:
-gipspuds

-gipsplader

-kalciumsulfat underlag

primes med SCHÖNOX KH (1:1).
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SCHÖNOX iFIX™
Tokomponent klæber til foliemembran
SCHÖNOX iFIX™ er en 2-komponent, rullepåført, vandtæt lim- og forseglingsmasse, der anvendes ved

installation af foliemembranen SCHÔNOX WSF. SCHÖNOX iFIX™ er designet til installation af vandtæt-

ningssystem i private og offentlige bruse- og baderum, badeværelser og saunaer, før montering af fliser.

Kan anvendes til indvendige gulve og vægge.
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ikke-sugende, glatte, tætte underlag
som:
-keramiske belægninger, fastliggende,

grundrenset og evt. slebet let

behøver ikke primes.

Materialeforbrug
ca. 0,75 kg/m² (ca. 0,46 kg/m² disper-

sion + approx. 0,29 kg/m² pulver)

Blandingsforhold
SCHÖNOX iFIX™ 7,8 kg sæt
3,0 kg SCHÖNOX iFIX™ pulver kompo-

nent

4,8 kg SCHÖNOX iFIX™ dispersions

komponent

SCHÖNOX iFIX™ 2,61 kg sæt
1,0 kg SCHÖNOX iFIX™ pulver kompo-

nent

1,61 kg SCHÖNOX iFIX™ dispersions

komponent

Anbefalet arbejdsmetode
Pulverkomponenten til SCHÖNOX iFIX™

tilsættes dispersionsdelen, omrøres

langsomt og blandes til en homogen

masse uden klumper. Blandetid om-

kring 3 minutter.

Der må ikke tilsættes vand.

Hvis delblanding er ønsket blandes: 1.6

vægtdel dispersion : 1 vægtdel pulver

Samlinger der optager bevægelser

samt gulv- og vægsamlinger, skal for-

stærkes med WETSTOP KL eller WET-

STOP SH tætningsbånd. Indvendige

hjørner skal forstærkes med WETSTOP

PC indvend. hjørne og udvendige hjør-

ner med WETSTOP PC udvend. hjørne.

Forseglings- og forstærkningsproduk-

ter nævnt herunder, skal indbygges in-

den SCHÖNOX WSF installeres: WET-

STOP KL/SH/MG.

Selvklæbende tætningsbånd WETSTOP

SH og selvklæbende afløbsmanchet til

gulvafløbWETSTOPMG, skal indbygges

umiddelbart efter priming, i en tidlig

fase ved installation af vandtætnings-

systemet.

Forseglingstape SCHÖNOX WETSTOP

SH og rørmanchetter SCHÖNOX WET-

STOP MG skal dækkes helt med SCHÖ-

NOX iFIX™ på oversiden.

Monter WETSTOP KL tætningsbånd

og WETSTOP PC/PC-E udv. og indv.

membranhjørner, i den våde SCHÖNOX

iFIX™. Der kan evt. anvendes rulle el-

ler pensel til montagen.

Påfør SCHÖNOX iFIX™ på et areal, der

kan dækkes af SCHÖNOX WSF indenfor

åbningstiden på ca. 15 minutter. SCHÖ-

NOX WSF presses derefter ind i den

våde SCHÖNOX iFIX™ med en plastik

spartel uden at efterlade rynker, folder

eller luftlommer.

Rørmanchet WETSTOP MP skal monte-

res i den friske SCHÖNOX iFIX™ efter

installation af folie membranen SCHÖ-

NOX WSF.

Kontroller at overlap mellem forseg-

lingstilbehør og SCHÖNOX WSF er mini-

mum 5 cm.

For at sikre tætningslagets funktion

skal dette arbejde udføres omhygge-

ligt.

Se produkt datablad for SCHÔNOX WSF

folie samt WETSTOP tætningsbånd og

tilbehør for mere information.

Værktøj skal renses med vand straks

efter brug.

Emballage
7,8 kg sæt
3 kg papirspose (pulver komponent)

4,8 kg dispersion komponent

2,61 kg sæt
1,0 kg polyethylene-aluminium pose

1,61 kg plastik spand (dispersion kom-

ponent)

Lagring/opbevaring
Pulver komponent:
SCHÖNOX iFIX™ pulverkomponent lag-

res køligt og tørt.

holdbar 1 år (i uåbnet emballage).

Dispersion komponent:
SCHÖNOX iFIX™ dispersionskompo-

nent lagres køligt, tørt og frostfrit.

holdbar 1 år (i uåbnet emballage).

Brudte emballager skal straks tillukkes,

og indholdet skal anvendes snarestmu-

ligt.

Bortskaffelse
Tøm emballagen og bortskaf den iht.

gældende forskrifter.

Bortskaffelse af produktrester, vaske-

vand og beholdere med sundhedsska-

delige rester skal foretages iht. de lo-

kale myndigheders forskrifter.

EMICODE
EC 1PLUS: meget svag emission

Supplerende oplysninger
Alle opgivne værdier er angivet med

forbehold for lokale klimatiske påvirk-

ninger.

SCHÖNOX iFIX™ indeholder cement.

Reagerer alkalisk med fugtighed. Be-

skyt derfor hud, øjne og luftveje. Undgå

at indånde støvet. Ved berøring skylles

grundigt med vand. Ved kontakt med

øjnene søges læge.

Urenheder på overfladen skal fjernes

omgående, evt ved anvendelse af eg-

net rengøringsmiddel.

Under hærdningsprocessen må tætnin-

gen ikke belastes med vand.



De gældende produktdatablade og sikkerhedsdata-

blade skal altid overholdes, sammen med de aner-

kendte arkitekt- og ingeniørvirksomhed regler. Vi ga-

ranterer, at vores produkter forlader fabrikken i per-

fekt stand. Mens vores anvisninger til brug er ba-

seret på tests og praktisk erfaring, kan der kun gi-

ves generel vejledning uden nogen sikkerhed for, at

produktets egenskaber bliver overholdt, da vi ikke

har nogen indflydelse på forholdene på stedet, ud-

førelse af arbejde eller anvendelses metoden. Dette

produkt datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

DK-3520 Farum

Tlf.+45 702 77 703

E-mail: schonox@dk.sika.com

www.schonox.dk

Sika er ISO 9001 og 14001 certificeret.
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