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2 komponent rullbart vanntett lim for SCHÖNOX folie membraner 

SCHÖNOX iFIX benyttes til vanntett liming av SCHÖNOX foliemembran i våtrom og svømmebassenger. Klart for flislegging etter ca.1 time. SCHÖNOX 

iFIX er basert på en selvtverrbindende akrylatdispersjon. For både gulv og vegg 

 

Produktegenskaper 

 Godkjent iht. ETAG 022  

 EMICODE EC 1PLUS R: svært lav emisjon, 

regulert 

 M1 emisjonsklasse 

 Rask binding av vannet (krystallisk) 

 Rask vanntetting / herding i skjøtene 

 Kan rulles 

 Støvredusert  

 Løsemiddel fri 

 Meget fleksibel 

 Rissoveryggende  

 Diffusjons åpen 

 Egnet til gulv med varmekabler 

 Lavt forbruk  

 Gode heft egenskaper 

 Motstandsdyktig mot aldring 

 Lett å påføre 

 Lavt kromatinnhold i henhold til REACH 

 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX iFIX er beregnet til 

liming av SCHÖNOX folie membraner 

 Våtrom med stor belastning i idrettshaller, 

behandlingsrom på sykehus osv. i 

kombinasjon med fliser. . 

 I svømmehaller i kombinasjon med 

keramiske fliser 

 Steambadstuer 

 

Underlag 

SCHÖNOX iFIX er egnet på: 

 Betong 

 Murverk (helfuget) 

 Gulvsparkel og hurtigstøp 

 Gipsavretting 

 Gipsplater 

 Gamle underlag som keramiske fliser 

og terrasso 

 

Forbehandling av underlag 

 Underlaget skal være stabilt, bæredyktig og 

ha permanent tørrhet. Fast rent, fritt for olje 

fett, støv, og lignende som kan redusere 

heften 

 Svake og løse overflater fjernes mekanisk,  

porøse betongunderlag utbedres med 

egnet SCHÖNOX produkt. 

 Gamle keramiske fliser eller lignende skal 

sitte godt fast og må rengjøres grundig, 

evt. slipes ned. 

 Alle vannløselige limrester skal fjernes 

fullstendig. 

 Ved påfølgende legging av keramiske 

fliser skal betongen være minst 28 dager 

gammel og ha en restfuktighet på < 85 %. 

 

Bruksanvisning 

 Bland pulverkomponentet med dispersjon 

til en homogen masse Blandingen benyttes 

innen 45 min. Påfør produktet med rull og 

monter SCHÖNOX  membranduk i den 

ferske massen, ikke påfør større områder 

en det du klarer å legge før massen 

skinnherder (ca. 15 min.) 

 

Materialforbruk 

 Ca. 0,75 kg/ m2 (Ca. 0,46 kg/m2 dispersjon  

+ ca.0,29 kg/m2 pulver) 

 

Blandingsforhold 

SCHÖNOX iFIX™ 7,8 kg Sett 

 3,0kg SCHÖNOX  iFix pulverkomponent 

 4,8 kg SCHÖNOX  iFix 

dispersjonskomponent  

SCHÖNOX iFIX™ 2,35 kg Sett 

 0,9 kg SCHÖNOX  iFix pulverkomponent 

 1,45 kg SCHÖNOX iFix 

dispersjonskomponent 

 

Emballasje 

7,8 kg sett 

 3 kg papirsekk (pulverkomponent) 

 4,8 kg dispersjonkomponent 

2,35 kg sett 

 0,9 kg pulverkomponent 

 1,45 kg dispersjonskomponent 

Priming 

 Sugende underlag: 

Tekniske data 

 Farge:  Sementbasert hvit 

pulver 

Dispersjon, hvit 

 Brukstid: Ca. 45 minutter +20 °C 

 Skinnherding: Ca. 15 minutter 

 Arb.temp.: Min. +5 °C. Best ved  

+10 °C til +20 °C.  

Gjelder også underlag 

 og pulver. 

 Temp. bestand: Mellom -20 °C og +70 °C 

 Klar for flislegging: 

-Ca. 1 time på sugende underlag 

-Ca. 12 timer på ikke sugende underlag 

. 

 

Monteringstiden avhenger av temperatur og 

andre forhold på byggeplassen. 

Kontroller derfor at produktet ikke 

skinnherder. 

 

Vær oppmerksom på at sjikttykkelse,  

temperatur og luftfuktighet har innvirkning  

på herdetiden. Beskytt membranen mot 

høye temperaturer, direkte sollys, vind og 

regn. 

 

Ovennevnte tider er gitt etter normalfor- 

hold +20 °C og 50 % RF).  
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Primes med SCHÖNOX KH (1:3) eller 

SCHÖNOX KH FIX 

 kalsiumsulfatbaserte underlag som: 

- kalsiumsulfat (gips) avretting 

- gipssparkel 

-gipsplater 

Primes med SCHÖNOX KH(1:1) (tørketid 

minimum 24 timer) eller SCHÖNOX KH FIX 

(tørketid minimum 1 time) 

 

Lagring 

 Kjølig, tørt og frostfritt 

 9 mnd i uåpnet emballasje 

 

 

Emicode 

 EC1PLUS R; veldig lav emisjon 

 

 

Avfallshåndtering 

 Tom emballasje skal kastes etter 

avfallsplan 
 For kasting av emballasje med 

rester av produktet, følges de 

lokale lover og regler. 
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Informasjonen er basert på laboratorieprøver og 

lang erfaring. Opplysningene er orienterende og 

har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til 

riktige produkttyper og arbeidsmetoder Da 

arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan 

vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som 

oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil 

ved ett av våre produkter. 

 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

Sika Norge AS 

Sanitetsveien 1 

2013 SKJETTEN 

Tlf.: 67 06 79 00 

916 409 517 
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Instruksjoner 
 Alle verdier er satt i forhold til 

lokae klimaforhold 
 iFIX systmet inneholder 

sement, Alkaliske reaksjoner 

kan derfor oppstå. Unngå 

kontakt med fuktige 

omgivelser, beskytt hud og 

øyne  
 Vask overflater umiddelbart 

ved reaksjon, med egnede 

middler, eller rent vann 
 Under herding skal overflaten 

ikke dekkes med vann 
 For høye og for lave 

temperaturer endrer 

brukstiden og herdetiden på 

produktet 

 


