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SCHÖNOX KH er en løsemiddelfri dispersjonsprimer til priming av underlag før bruk av sementbaserte lim eller sparkelmasser .  Kan også 

brukes som tilsetting for å bedre heft.  Beskyttelse mot fukt. Innen- og utendørs. 

Produktegenskaper 

 Gir bedre vedheft mot underlaget 

 Løsemiddelfri 

 Luktsvak 

 Til gulv og vegg 

 Lav egen emisjon 

 

Bruksområder 

SCHONOX KH egner seg til: 

 Til å redusere sug på sugende underlag. 

 Til å sikre vedheft på glatte og ikke 

sugende underlag. 

 Grunningsmørtel i forbindelse med bruk av 

bl.a. SCHÖNOX PL, TX, SEZ PLUS, SEB 

PLUS. 

 Som fuktbeskyttelse av gipsbaserte 

underlag. 

 

Underlag 

SCHÖNOX KH brukes ved følgende 

underlag: 

Underlag Deler KH:vann 

Betong 

Påstøp 

Sparklede gulv 

(sement) 

Keramiske fliser 

Lettbetong 

Gamle vannfaste 

limrester 

Gipsbasert sparkel 

Gulvgipsplater 

Treunderlag 

Utendørs 

1:5 

1:3 

1:3 

 

Grunningsmørtel 

1:3 

1:3 

 

1:1 

1:1 

1:1 

Grunningsmørtel 

 

Forbehandling av underlag 

 Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, 

bæredyktig, stabilt, fast, rent, fritt for olje, 

fett og støv. 

 Gamle keramiske fliser, naturstein, 

terrazzo og betongheller må rengjøres 

grundig, evt. slipes ned. 

 Svake og løse overflater fjernes mekanisk. 

 Alle vannløslige limrester skal fjernes. 

 På PVC-belegg skal evt. polish fjernes, 

flaten slipes og vaskes med et grovren- 

gjøringsmiddel. 

 Varmekabler skal være kalde og slått av 

både før liming og minst en uke etter 

fuging. 

 

Blandingsforhold 

Prime underlaget for å: 

 Redusere sug og absorbasjon: 1 del KH og 

5 deler vann. Her er tørketiden ca. 30 

minutter. 

 Forbedre vedheft: 1 del KH og 3 deler 

vann. 

 Fuktbeskyttelse: 1 del KH og 1 del vann. 

Fordel primeren jevnt over underlaget med 

en børste pensel, sprøyte eller lignende. 

Arbeid primeren inn i underlaget og unnvik 

dammer. SCHÖNOX KH brukt som 

fuktbeskyttelse på gips- og trebaserte 

underlag, skal være helt tørr før neste 

arbeidsoperasjon, tørketid ca. 24 timer. 

 Grunningsmørtel (for avretting og sparkling 

på hard og glasert keramikk): Bland 1 del 

KH med 3 deler vann, og tilsett 5 deler 

pulver av aktuelt produkt. Fordel 

grunningsmørtelen over underlaget med en 

kost/børste. La det tørke over natten (16 

timer). Gjør en skrapeprøve for å 

kontrollere god vedheft. Prime deretter 

underlaget med 1 del KH og 3 deler vann. 

 Grunningsmørtel for avretting og sparkling 

utendørs: Bland 1 del KH med 3 deler 

vann og tilsett 5 deler pulver av aktuelt 

produkt beregnet for utendørs bruk.  

Fordel grunningsmørtelen over underlaget 

med en kost/børste. Utføres vått i vått. 

 

Helse og miljø 

 Brannfare: Ingen 

 Helsefare: Ingen, vis god arbeids- 

hygiene 

For ytterligere informasjon, se  

Sikkerhetsdatablad 

 

Emballasje 

 10 kg kanne (grønnfarget primer) 

 5 kg kanne (grønnfarget primer) 

 1 kg flaske (hvitfarge primer, 12 stk/krt) 

 

Lagring 

 Lagres kjølig, tørt og frostfritt, min + 5 oC. 

 1 år i uåpnet emballasje. 

 

Tekniske data 

 Type:  Copolymer plast- 

dispersjon 

 Farge:  Hvit eller grønn 

 Egenvekt: 1,04 kg/liter 

 Løsningsmiddel: Vann 

 Arbeids- 

temperatur: + 5 oC gjelder også 

   underlaget. Best ved 

   + 10 oC - +20 oC 

 Forbruk: Ca. 40-100 g/m2  

.  
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Tips 

 Rengjøring: Rengjør tilsølte flater med 

vann straks, verktøy umiddelbart etter 

bruk. 

 Alle opplysninger er ca-verdier avhengig 

av klimatiske variasjon. 

 Ved usikkerhet eller i tvilstilfeller ber vi 

Dem ta kontakt med Deres forhandler/ 

Sika Norge AS for ytterligere informasjon. 

 Vær oppmerksom på at høye tempera- 

turer, trekk og direkte sollys vil påvirke 

brukstiden.  
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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 utenfør 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 
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