
 

 

  

| SCHÖNOX® KH FIX 
 

 

SCHÖNOX KH FIX är en lösningsmedelsfri dispersionsbaserad primer som är klar för användning. Minskar sugförmågan i underlag och ökar 
vidhäftningen. Speciellt framtagen för gips och träunderlag. Snabb torktid.  

Egenskaper 
EC1PLUS 
M1 
Snabbtorkande 
Snabb filmbildning 
 Låg förbrukning 
 Lätt att applicera 
Ökar vidhäftningen 
Minskar sugförmågan 
Binder damm 
Klar att använda, ska inte blandas.  
 

Användningsområde  
 Inomhus 
På väggar och golv 
Som primer till skydd mot fukt från spackel 

på fuktkänsliga underlag. 
Som primer för reducering av sugförmåga 
Som vidhäftningsprimer 

 
Underlag 
SCHÖNOX KH FIX används vid följande 
underlag: 
 
Betong  
 Lättbetong 
Gamla limrester (vattenfast)  
Slipsats eller spacklade golv  
Gipsbaserat spackel  
Golvgipsskivor 
 Träfiberskivor 
Golvspån 
Brädgolv 

 

Förbehandling av underlaget 
Underlaget ska vara fast och torrt. 

SCHÖNOX KH FIX ska inte användas på 
underlag med tillskjutande fukt t ex platta 
på mark. 

Underlaget ska vara väl rengjort och fritt 
från olja, fett, vax, polish och liknande.  

Befintligt underlag måste vara hållfast, 
kontrollera alltid vidhäftningen. 

Avlägsna svaga ytskikt mekaniskt 
På gipsbaserade underlag primade med 

SCHÖNOX KH FIX är skikttjockleken för 
spackel och fästmassor begränsad till 10 
mm.  

 

Blandning 
 Ingen blandning, SCHÖNOX KH FIX ska 

användas outspädd. 
 

Bruksanvisning 
SCHÖNOX KH FIX ska röras om innan 

användning. 
SCHÖNOX KH FIX är färdig att använda.  
Appliceras med roller. Undvik pölar.  
Appliceras jämnt över underlaget med 

borste, pensel eller roller.  
 

Hälsa och miljö 
Märkning:  Ej märkningspliktig 
 
Hanteringsföreskrifter:  
Förvaras oåtkomligt för barn. Vid stänk i 
ögonen skölj omedelbart med vatten. Vid 
hudkontakt tvätta med tvål och vatten. 
Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt. 
Redskap rengörs med vatten innan primern 
har torkat.  
 
För ytterligare information, se säkerhets-
datablad och byggvarudeklaration. 

 
Förpackning 
 1 kg  
 5 kg 
 

Lagring 
 1 år i oöppnad förpackning. 
 Lagras torrt, svalt och frostfritt. 
 

Tips 
Rengör verktyg direkt efter användning 
Kraven i gällande normer, riktlinjer och 

produktdatablad måste uppfyllas.  

 
 
 

Teknisk data 
 Typ:  Polymer dispersion 
Densitet: 1 kg/liter 
 Färg:  Violett 
Arbetstemp: Lägst + 5 oC. Bäst vid 
   +10 oC till +20 oC 
Åtgång:  Ca 100 g/ m2 
 Torktid: 

Betong  10 min 
Gipsskivor 10 min 
Gipsputs 60 min 
Spånskivor 60 min 
Brädgolv 60 min 
 

 
Ovanstående tider är ungefärliga och kan 
variera beroende på klimatet inomhus.  
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The SCHÖNOX management system is certified 
according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

 

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 11550 

163 08 Spånga 
T +46 8 621 89 00 
www.schonox.se 
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