
Technické údaje
Základ: jednosložkový neutrálně
zesíťující (oximový) silikonový gu-
mový tmel
Barva: dodává se v různých od-
stínech
Vytvoření povrchové vrstvy: asi po
10 min
Pracovní teplota: +5 °C až +35 °C
Teplotní odolnost: plně vytvrzený -
40 °C až +180 °C
Viskozita (23 °C): pastovitý, pevný
Hustota: 1,0 kg/l
Shoreova tvrdost A podle DIN 53 505:
přibl. 30
E-modul při 100 % protažení podle
DIN 53 504: přibl. 0,50 N/mm²
Protažení při přetržení podle DIN 53
504: přibl. 400 %
Pevnost v tahu podle DIN 53 504:
přibl. 1,4 N/mm²
Praktická kinetická absorpce: 20 %
Vytvrzení po 24 hodinách: přibl. 3
mm

Vlastnosti výrobku
EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise
PLUS
neutrálně tvrdnoucí silikonový tmel na
bázi oximů
zabraňuje barevným změnám přírod-
ního kamene
pro vnitřní i vnější použití
stálý v širokém rozsahu teplot
odolný proti mrazu
vhodný pro použití na systémy podla-
hového vytápění
elastický
fungicidní s ochranou proti milkroorga-
nismům
na sklo, email, glazovanou keramiku,
kabřinec atd. není zapotřebí žádná pe-
netrace
odolný proti stárnutí, vodě, mořské
vodě, kyselině uhličité, ozónu, UV
záření, běžným čisticím prostředkům
velmi vysoká odolnost proti vzniku
trhlin a prasklin
vysoce odolný proti UV záření, stárnutí,
vodě, ozónu
nekorozivní

Aplikace
SCHÖNOX MES je obzvláště vhodný
pro tmelení a vyplňování spojovacích
a pohyblivých spár mezi dlaždicemi
z přírodního a umělého kamene, a
také mezi keramickými krytinami,
jako například mezi obklady stěn a
vanami, umyvadly, sprchovými vanič-
kami, průrazy pro trubky, toaletami
apod. Zejména vhodný pro použití na
podlahy. Rovněž vhodný do trvale vl-
hkého prostředí, například plaveckých
bazénů s přírodním kamenem.

Požadavky na podklad
Spáry musí být suché a zbavené špíny
a oddělujících látek.

Spáry mohou být minimálně 5 mm ši-
roké a 5 mm hluboké a maximálně 25
mm široké a 25 mm hluboké.
Spáry široké 10 až 20 mmmusí být hlu-
boké 8 až 12 mm.
Abyste zabránili adhezi ke třem bočním
plochám, vyplňte spáry pomocí vhod-
ného materiálu, např. pomocí polyety-
lénové šňůry.
Předem ošetřenou vysoce kvalitní ocel,
hliník, některé syntetické a také al-
kalické podklady (omítky, zdivo, beton
apod.) ošetřete pomocí vhodné pene-
trace.
Natřete boční plochy spár rovnoměrně
vhodnou penetrací pomocí kartáčku
nebo hadru nepouštějícího chloupky (v
závislosti na podkladu a penetraci) a
nechejte ji odpařit.
U řady přírodních i umělých kamenů lze
dobré adheze docílit bez penetrace (viz
doporučený pracovní postup).

Spotřeba materiálu
Spotřeba závisí na velikosti spár. Jedna
náplň SCHÖNOX MES odpovídá následu-
jící délce spár - v závislosti na jejich veli-
kosti:
velikost spáry jedna náplň
(šířka x hloubka) je zapotřebí pro
5 x 5 mm 12.0 m
6 x 6 mm 8.0 m
7 x 7 mm 6.0 m
8 x 8 mm 4.5 m
10 x 10 mm 3.0 m
12 x 10 mm 2.5 m
15 x 10 mm 2.0 m
20 x 12 mm 1.2 m

Doporučený způsob práce
Okrajové části dlaždic přelepte lepicí
páskou a po spárování ji ihned od-
straňte.
Vstřikujte SCHÖNOX MES rovnoměrně
do spáry.
Ihned povrch uhlaďte pomocí hladicího
nástroje (např. špachtle, spárovačky),
navlhčeného ve vhodném uhlazovacím
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prostředku na silikon pro přírodní ká-
men.
Uhlazovací prostředek nesmí být
ponechán ve větším množství na si-
likonové spárovací hmotě a nesmí
zaschnout, protože suché zbytky mo-
hou způsobovat nepěkné vizuální
efekty na povrchu těsnicí hmoty
(matná a světlá místa). Protože uhlazo-
vací prostředek se nemůže dostat ze
spáry sám, doporučujeme aplikovat jej
střídmě, například pouze pomocí vlh-
kého lešticího nástroje. Abyste zabrá-
nili vzniku skvrn a barevným změnám
přírodního kamene nebo keramických
obkladů, odstraňte před usušením pře-
bytečný uhlazovací prostředek vodou.
Protože některé dlaždice z přírodního
kamene, umělého kamene, litého ka-
mene a také neleštěné keramické
a jemně slinuté dlaždice jsou velmi
náchylné k vytváření skvrn na povrchu,
nepoužívejte jako uhlazovací prostře-
dek obvyklé mycí prostředky s vodou.
Neroztírejte tmel po povrchu ne-
leštěného přírodního kamene, protože
když se dostane do jeho pórů, pak se
těžko odstraňuje.
Během aplikace a vytvrzování
SCHÖNOX MES zajistěte dostatečné
větrání.
Zejména u přírodního kamene do-
poručujeme provést zkušební izo-
laci kvůli řadě možných vlivů během
nanášení (informace o penetraci viz
pokyny).

Pro většinu přírodních kamenů, které ne-
budou vystaveny působení vlhkosti, není
penetrace zapotřebí. Nehledě na to však
jsou některé, které pro optimální přile-
pení penetraci potřebují, např. Otto Pri-
mer 1216.
U následných přírodních a umělých ka-
menů lze dosáhnout dobrého přilepení
bez penetrace:
Afrika Red, Balmoral, Baltic Brown,
Bianco Bahia, Bianco Sardo, Bianco Silver,
Bianco Tarin leštěný, Bohus Grey, Gra-
nite, Jura, Kashmir White, Labrador dark,
Multicolor, Rosa Porrino, Sarrizio Silver,
Solnhofer, Spluga Verde, Yuparana, Azul
Atlantico.

Balení
300 ml náplň (20 kusů v krabici)

Skladování
SCHÖNOX MES skladujte na chladném
a suchém místě.
Skladovatelnost 18 měsíců (v uza-
vřeném obalu).
otevřené náplně se musí během krátké
doby spotřebovat

Likvidace
Vyprázdněte náplně a zlikvidujte v sou-
ladu s předpisy.
Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte
místní legislativou.

EMICODE
EC 1PLUS: velmi nízký obsah emisí

Bezpečnostní věty
Během použití a vulkanizace zajistěte
dobré větrání. Během vulkanizace
dochází k emisi těkavých látek. Pokud
jsou vdechovány ve vysoké koncen-
traci, nelze vyloučit poškození zdraví.
Bližší informace naleznete na bez-
pečnostním listu.

Pokyny
Všechny hodnoty jsou jen přibližné a
podléhají místním klimatickým odchyl-
kám.
Všechny informace platí pro standardní
podmínky.
Plochy spárované pomocí SCHÖNOX
MES lze 7 dnů po spárování čistit po-
mocí domácích parních čističů (bez
použití brusných částic).
Doba vulkanizace se prodlužuje se
zvětšující se tloušťkou silikonu.
Vulkanizovaný materiál lze odstranit
jen mechanicky.
Z technických důvodů jsou možné
drobné barevné odchylky mezi jed-
notlivými náplněmi. Nemá to žádný
vliv na kvalitu silikonu. Za tyto ba-
revné odchylky neneseme žádnou od-
povědnost.
Fungicidní funkce SCHÖNOX MES brání
růstu plísní na povrchu tmelu. Vysoká
vlhkost vzduchu, teplo, slabé světlo
a nepravidelné čištění mohou na-

pomáhat růstu plísní. SCHÖNOX MES se
musí snášet s příslušným čisticím a dez-
infekčním prostředkem, používaným k
údržbě spár.
Silikonová spára může být v závislosti
na aplikaci definována jako údržbová
spára. Přečtěte si list ZDB „Bewegungs-
fugen in Bekleidungen und Belägen
aus Fliesen und Platten“.
Jednosložkové silikony nejsou vhodné
pro lepení, s výjimkou případů, kdy to
konstrukční řešení umožňuje.
Silný vliv tabákového kouře a podob-
ných vlivů okolního prostředí může
vést k barevným změnám tmelu.
Vzhledem k různorodosti možných
vlivů během použití a aplikace do-
poručujeme provést zkušební aplikaci.
Pro pískovce je vždy nutné provést
zkušební lepení nebo napenetrovat
podklad pomocí vhodné penetrace,
např. Otto Primer 1102. Aplikace podle
technického listu výrobce.
Při spárování přírodního kamene na mí-
stech, která jsou trvale pod vodou, např.
v plaveckých bazénech, si vyžádejte
technickou podporu od SCHÖNOX.
Pro použití na místech se stříkající
vodou a pod vodou doporučujeme
předběžné ošetření podkladů pomocí
vhodné penetrace, např. Otto Primer
1216 nebo 1218 (Otto-Chemie, Fridol-
fing). Aplikace podle technického listu
výrobce.
Odstřikující
voda
Stálé
zatížení vodou
Hliník
(neošetřený,
eloxovaný)

Otto Primer 1216

Concrete Otto Primer 1218
Chrom Otto Primer 1216
Nerezová ocel Otto Primer 1216
Přírodní kámen Otto Primer 1218
Pro ostatní neuvedené podklady do-
poručujeme provést zkoušku nebo si
vyžádat od SCHÖNOX technickou pod-
poru.
Penetrace se musí nanášet nanejvýš
opatrně, aby se zamezilo nebezpečí vz-
niku skvrn.

| www.schonox.cz |

SCHÖNOX® MES
Technický list

2/
3
09

.1
2.
20

16
09

:3
5:
59



Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování

a použití našich výrobků, jsou založeny na našich

znalostech z oblasti vývoje chemických produktů

a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi

při standardních podmínkách a řádném skladování

a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám

při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti

výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, ne-

musí být postup na základě uvedených informací,

ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy záru-

kou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá do-

poručení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Apli-

kátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné

informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch

zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí

přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný

účel aplikace. Předevšímmusí být zohledněna majet-

ková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objed-

návky podléhají našim aktuálním „Obchodním pod-

mínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete

podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku.

Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na

našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

http://www.schonox.cz

Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém

kvality a environmentálního managementu podle

ČSN ISO 9001 a 14001.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

SCHÖNOX® MES
Technický list

3/
3
09

.1
2.
20

16
09

:3
5:
59

Věnujte pozornost následujícím radám
pro použití SCHÖNOX MES jako těsnicí
hmoty na spoje v plaveckých bazénech:
Těsnicí hmota musí být před prvním na-
puštěním bazénu úplně vulkanizovaná.
Během vytvrzování se uvolňuje malé
množství neutrálního rozkladného pro-
duktu. V konečném stavu je SCHÖNOX
MES zcela bez zápachu a neutrální.
SCHÖNOX MES je fungicidní a odolný
proti normálním koncentracím slané
vody a chlóru v bazénech. Aby se ome-
zilo nebezpečí růstu mikroorganizmů v
bazénech, je nutné se řídit následujícími
radami:
Důležitá je dezinfekce bazénové vody
pomocí chlóru. Kromě toho lze používat
alternativní metody. Dostatečná dezin-
fekce pomocí chlóru je však povinná pro
účinnou ochranu proti růstu plísní. Alter-
nativní metody jako UV záření nebo ozo-
nizace nemají žádný dezinfekční účinek.
Před naplněním bazénu doporučujeme
omýt vulkanizovaný tmel čistou vodou,
aby se odstranily zbytky uhlazovacího
prostředku z povrchu tmelu. Zbytky uhla-
zovacího prostředku mohou podporovat
usazování mikroorganizmů a mohou způ-
sobovat růst plísní.
Je nutné dodržovat následující kvalitu
vody: plavecké bazény 0,3 - 0,6 mg/l
volného chlóru, vířivky s teplou vodou
0,7 - 1,0 mg/l volného chlóru. V moderně
postavených bazénech jsou možné kon-
centrace volného chlóru až do 1,2 mg/l.
Optimální hodnota pH vody je 7,0.
Pro čerstvou vodu jsou přípustné od-
chylky v rozmezí od 6,5 do 7,6. Pokud
začne být cítit silný dráždivý chlórový
zápach, důvodem může být nesprávná
hodnota pH bazénové vody. Proveďte zk-
oušku a nastavte optimální hodnotu.
Nevyhnutná je pravidelná cirkulace
vody. Musí fungovat trvale a nesmí být
dočasně přerušována. Přerušení mohou
vést k částečně velmi nevyrovnaným
koncentracím chlóru. Místy může dojít
k poklesu koncentrace pod minimální
hodnotu 0,3 mg/l. Takovéto poklesy
mohou vést k množení všech existujících
spór a k růstu plísní. Pokud cirkulace
vody funguje správně, bazénová voda

musí trvale přetékat přes přetokovou
hranu bazénu.
Nepoužívejte samotné kyselé čisticí
prostředky, musí se potom provádět
neutralizace pomocí alkalických čisticích
prostředků. Při používání takových či-
sticích prostředků hrozí nebezpečí růstu
plísní.
Plesnivé silikonové spáry se musí kom-
pletně odstranit a podklad se musí dezin-
fikovat pomocí spreje proti plísním. Jinak
spóry hub, které proniknou do tmelu,
velmi rychle prorostou skrz obnovený
tmel na povrch.


