
Teknisk data
Typ: 
2- komponents vattentätt lim.

Brukstid i hink: 
ca. 3 timmar

Öppentid: 
ca. 15 minuter

Arb.temp: 
Min. +5oC

Temp.beständ: 
(härdad): -20oC till +70oC

Beläggningsbar: 
Efter ca. 3 timme på absorberande 
underlag. 
Efter ca.16 timmar på täta underlag.

Åtgång: 
Ca. 0,46 kg/m² dispersion + ca. 0,29 kg/
m² pulver

Färg: 
Vit

Egenskaper
Testad och godkänd enligt Etag 022 
EC1 Plus
Snabbhärdande
Dammreducerad
Vattentät
Rollbar
Flexibelt
Spricköverbyggande
För golvvärme
Åldersbeständig
Mycket god vidhäftning
Enkel att applicera
Lågt krominnehåll enligt REACH

Användningsområde
SCHÖNOX iFIX PLUS används för att 
montera tätskiktsfolien SCHÖNOX WSF och 
WetStop tillbehör i privata våtrum och 
offentliga våtrum innan montering av 
keramik. 

Limning av SCHÖNOX WSF
Limning av överlapp
Limning av WetStop tillbehör

Underlag

Betong
Cementbaserad puts
Gipsbaserad puts
Gipsskivor
Våtrumsskivor

| www.schoenox.se |

Produktinformation

SCHÖNOX iFIX® PLUS 
är ett snabbt 2-komponents vattentätt lim för limning av SCHÖNOX WSF, överlapp och WetStop tillbehör. Plattsättningsbar 
efter ca 3 timmar på absorberande underlag. En produkt för alla moment. Används inomhus på både golv-och vägg.
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Primning
Absorberande underlag som betong och 
cementbaserade avjämningsmassor 
primas med SCHÖNOX KH 1:3 eller 
SCHÖNOX KH Fix.
Gipsbaserade underlag som gipsbaserade 
avjämningsmassor primas med SCHÖNOX 
KH 1:1 med torktid 24 timmar eller 
SCHÖNOX KH Fix med torktid 1 timme. 
Täta underlag som gamla keramiska 
beläggningar primas med SCHÖNOX SHP.

Blandning
Blanda pulver och dispersion till en homogen 
massa. Maskinvisp rekommenderas. 
Blandningstid ca 3 minuter. 

SCHÖNOX iFIX PLUS 7,8kg Set
3,0 kg pulver blandas med 4,8 kg 
dispersion
SCHÖNOX iFIX PLUS 2,61 kg Set
1,0 kg pulver blandas med 1,61 kg 
dispersion

Förbehandling av underlag
Underlaget ska vara stabilt, fast, väl 
rengjort och fritt från olja, fett damm och 
liknande som kan försämra vidhäftningen.
Svaga och lösa ytor avlägsnas mekaniskt.
Max fuktighet i underlag 90 % RF. 
Träbaserade underlag ska vara torra 
(Fuktkvot 8-12).



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 8061

163 08 Spånga Tel.

08-621 89 00

www.schonox.se

The Sika management system is certified to ISO

9001 and 14001 by SQS

SCHÖNOX iFIX® PLUS
Produktinformation
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Hälsa och miljö

Innehåller cement. Irriterar huden. Risk 
för allvarlig ögonskada. Förvaras 
oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med 
ögonen, spola genast med mycket vatten 
och kontakta läkare. Använd lämpliga 
skyddshandskar samt skyddsglasögon 
eller ansiktsskydd. Vid olycksfall, 
illamående eller annan påverkan, 
kontakta omedelbart läkare. Visa om 
möjligt etiketten. Ingående cement 
innehåller sex värt krom <2 mg/kg vid 
leverans och 9 månader därefter, vid 
lagring på torr plats. Användning därefter 
kan medföra ökad risk för kromeksem. 
Förvara förpackningen torrt och väl 
tillsluten.

För ytterligare information se 
säkerhetsdatablad och miljödeklaration

Bruksanvisning
Blanda pulver och dispersion till en 
homogen massa. Använd maskinvisp. 
Blandningstid 3 minuter. Blandningen är 
användbar i ca 3 timmar.

Applicera ett jämt lager med roller, ca 
0,75kg/kvm.

Montera SCHÖNOX WSF och säkerställ 
god övervätning. Stryk fast från mitten av 
våden och ut med Gnidde. 

SCHÖNOX iFIX PLUS kan användas i alla 
överlapp och användas också till WetStop 
tillbehör.

Följ alltid aktuell och rätt för ändamålet 
monteringsanvisning som finns 
www.schonox.se.

Förpackning

7,8 kg Set
3,0 kg papperssäck (pulverkomponent)
4,8 kg plasthink (dispersionskomponent)

2,61 kg Set
1,0 kg papperssäck (pulverkomponent)
1,61 kg plasthink (dispersionskomponent)

Lagring
12 månader i oöppnad förpackning

Lagras svalt och tort




