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Bruksklar løsemiddelfri kunstharpiksdispersjon 
for mineral- og trebaserte underlag for beskyttelse mot fukt fra mørtler under påføringsfase, som heftforbedrende tiltak og for 
reduksjon av underlagets absorberingsevne. Særlig egnet til grunning av gips (kalsiumsulfat) og trebaserte underlag med kort 
tørketid. For innvendig og utvendig bruk. 

Produktegenskaper 

 EMICODE EC 1PLUS R:  svært lavt utslipp 

 M1 emisjonsklasse 

 kort ventetid 

 rask filmdannelse 

 til vegger og gulv 

 lavt forbruk 

 velegnet til gulvvarmesystemer 

 kan påføres på de fleste typer underlag 

 enkel å påføre 

 forbedret heft 

 binder reststøv 

 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX KH FIX er egnet: 

 som grunning for å beskytte mot fuktighet 

fra flislim og sparkelmasser 

 som grunning for redusert oppsugnings-

evne 

 som grunning for å gi bedre vedheft for 

SCHÖNOX gulvsparkelmasser  

 

Underlag 

SCHÖNOX KH FIX er egnet på: 

 betong 

 gulvsparkel og hurtigstøp 

 gipsavretting 

 gipspuss (i henhold til EN 13279-1) 

 sementpuss, kalksementpuss (CS I - CS 

IV i henhold til DIN EN 998-1) 

 gamle underlag med vannfaste limrester 

 gipsplater 

 tørr avrettingsmasse 

 underlag i tre 

 sponplate 

 trefiberplater 

 

Krav til underlaget 

 Tilstrekkelig tørrhet, styrke, bærestyrke, 

jevnhet og dimensjonsstabilitet. 

 Ingen hinner eller substanser som redu- 

serer vedheft, f.eks. støv, smuss, olje, 

voks eller løse deler. 

 Overflatebehandlinger av eventuelle 

«løse» områder i undergulv må fjernes 

mekanisk, og undergulvet må repareres 

med SCHÖNOX sparkelmasse om 

nødvendig. 

 Gipspuss kan ikke pusses med filtskive 

eller glattes, men bør forøvrig 

forbehandles mekanisk. 

 Gipsavrettinger skal slipes og støvsuges 

før videre behandling. 

 For gipsbaserte underlag grunnet med 

SCHÖNOX KH FIX skal tykkelsen på laget 

med avrettingsmasse eller flislim ikke 

overstige 10 mm. 

 Lag bestående av vannoppløselige 

klebemidler, f.eks sulfittavfall-limstoff, må 

fjernes mekanisk. 

 Gamle vannbestandige limer skal fjernes 

mekanisk i den grad det er mulig. 

 Trefiberplater må slipes grundig. 

 Kravene i de aktuelle gjeldende stan-

dardene, retningslinjene og databladene 

gjelder. 

 

Blandingsforhold 

Påfør ufortynnet SCHÖNOX KH FIX. 

 

Anbefalt bearbeidingsmetode 

 SCHÖNOX KH FIX er en spesialgrunning 

med svært lav emisjon og skal omrøres 

eller ristes før bruk. 

 Påfør ufortynnet, SCHÖNOX KH FIX 

jevnt utover det tørre underlaget med 

f.eks. en kost eller en korthåret rull.  

Unngå dammer. 

 Følg trinnene nedenfor, og overhold de 

angitte tørketidene. 

 Rengjør redskapene i vann umiddelbart 

etter bruk. 

 

Emballasje 

  5,0 kg kanne 

  1 kg plastflaske (16 flasker per eske) 

 

Oppbevaring 

 SCHÖNOX KH FIX skal oppbevares tørt, 

kjølig og frostfritt. 

 Holdbarhetstid ved lagring 1 år (i lukket 

forpakning) 

 Emballasje som har vært åpnet, skal 

lukkes umiddelbart og brukes opp så snart 

som mulig.   
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Tekniske data 

 Basis: løsemiddelfri kunstharpiksdis- 

persjon 

 Farge magentarød 

 Tetthet 1,0 kg/l 

 Oppbevaringstemperatur ikke under 

+ 5 °C 

 Arbeidstemperatur og underlagstem- 

peratur: + 5 til + 30 °C 

 Forbruk: 7-10 m2/kg avhengig av un- 

derlagets absorberingsevne og påfø- 

ringsmetode 

 Ventetid 

- ca. 60 minutter på gipsunderlag 

  (fuktbestandig) 

- ca. 60 minutter på gipspuss (fuktbe- 

  standig) 

- ca. 10 minutter på sementunderlag 

  (sementavrettinger, betong) 

- ca. 10 minutter på gipsplater 

- ca. 60 minutter på gamle vannfaste 

  limrester som så langt som mulig er 

  fjernet 

- ca. 60 minutter på underlag i tre- 

  virke og sponplater 

 

Alle angivelser er omtrentlige og kan 

påvirkes av klimatiske variasjoner 
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Avfallshåndtering 

 Tøm emballasjen, og kasser i henhold 

til gjeldende regler. 

 Bortskaffelse av produktrester, vaskevann 

og beholdere med rester av skadelige 

stoffer skal skje i henhold til gjeldende 

regler og forskrifter. 

 

EMICODE 

 EC1 Plus :  svært lavt utslipp.  

 

 

Fareklasse 

 Ikke anvendelig 

 

 

Anvisninger 

 Rengjør umiddelbart redskapene i 

vann med lav overflatespenning. 

 Kravene i de aktuelle gjeldende 

standardene, retningslinjene og databla- 

dene gjelder. 
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Gjeldende anbefalinger, retningslinjer, normer i 

Norsk Standard, anvisninger i SINTEF Byggforsk 

byggdetaljblader og sikkerhetsdatablad skal 

overholdes. Vi garanterer at produktene våre 

forlater fabrikken i perfekt stand. Våre 

anbefalinger er basert på tester og praktisk 

erfaring. Likevel er de kun å betrakte som 

generell veiledning uten noen absolutt sikkerhet 

med hensyn til produktegenskaper, ettersom vi 

ikke har noen innflytelse over forholdene på 

stedet, utførelsen av arbeidet eller 

bearbeidingsmetoden. 

 

 Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere 

versjoner  

 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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