
Informacje techniczne
Baza: jednoskładnikowy, neutral-
nie sieciujący kauczuk silikonowy
(oksym).
Kolor: materiał dostępny w wielu ko-
lorach
Czas naskórkowania: po ok. 10 min.
Temperatura otoczenia i podłoża pod-
czas aplikacji: od +5 do +35°C
Odporność termiczna: po całkowitym
utwardzeniu od -40°C do +180°C.
Lepkość (23°C): konsystencja gęstej
pasty.
Gęstość: 1,0 kg/dm3

Twardość Shore’a A zgodnie z PN-EN
ISO 868: ok. 30
Moduł sprężystości przy 100%
wydłużenia zgodnie z PN-ISO 37, S3A:
ok. 0,5 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu zgodnie z
PN-ISO 37, S3A: ok. 600%
Wytrzymałość na rozciąganie wg PN-
ISO 37, S3A: ok. 1,4 MPa.
Rzeczywista chłonność kinetyczna:
20%.
Szybkość utwardzania: ok. 3 mm na
24 godz.

Wszelkie podane dane techniczne ba-
zują na próbach i testach laborato-
ryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne w związku z
okolicznościami, na które producent nie
ma wpływu.

Charakterystyka produktu
EMICODE EC 1PLUS: bardzo niska emisja
neutralnie utwardzany silikon uszczel-
niający na bazie oksymu
zapobiega przebarwieniom kamieni na-
turalnych
do wewnątrz i na zewnątrz
stabilny w szerokim zakresie tempera-
tur
mrozoodporny
nadaje się do układania na podłożach z
ogrzewaniem podłogowym
elastyczny
grzybobójczy, zapobiega wzrostowi
grzybów
na szkle, emalii, szkliwionej ceramice,
klinkierze itp. nie wymaga gruntowania
odporny na starzenie, wodę, wodę
morską, kwas węglowy, ozon, pro-
mieniowanie UV, normalne środki
czyszczące
bardzo wysoka odporność na pękanie i
nacięcia
niekorozyjny

Zastosowania
SCHÖNOX MES jest przeznaczony do
wypełniania i uszczelniania szcze-
lin przylegających i dylatacyjnych w
okładzinach z płytek z kamieni natural-
nych i sztucznych, jak również okładzin
ceramicznych, takich jak szczeliny
pomiędzy płytkami i umywalką, wanną,
kabiną prysznicową, toaletą i innym wy-
posażeniem łazienkowym. Szczególnie
odpowiedni do stale mokrych obszarów
np. kamieni naturalnych w pływalniach.

Wymagania względem podłoża
Spoiny muszą być suche, bez zanie-
czyszczeń i środków antyadhezyjnych.
Spoiny muszą mieć minimum 5 mm sze-
rokości i 5 mm głębokości, maksimum
25 mm szerokości i 15 mm głębokości.
Spoina szerokości 10 do 20 mm musi
mieć głębokość od 8 do 12 mm.

W spoinie umieścić podparcie
wypełnienia z odpowiedniego mate-
riału, takiego jak sznur polietylenowy.
Wstępnie przygotowaną stal wysoko-
gatunkową, aluminium i niektóre two-
rzywa syntetyczne, jak również alka-
liczne podłoża (tynki, mur, beton, itp.)
należy zagruntować odpowiednimi ma-
teriałami gruntującymi.
Zastosować odpowiednie materiały
gruntujące, nakładać je na boki spo-
iny za pomocą szczotki lub szmatki (w
zależności od podłoża i gruntu) i pozo-
stawić do odparowania.
Dobra przyczepność jest osiągalna bez
gruntowania dla wielu kamieni natural-
nych i sztucznych (szczegóły w punkcie
Aplikacja).

Zużycie materiału
Jeden kartusz SCHÖNOX MES wystarczy
- w zależności od wielkości spoiny - do
wypełnienia spoiny na długości:
rozmiar spoiny jeden kartusz
(szer. x głęb.) wystarcza na
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

Aplikacja
Krawędzie płytek zasłonić samoprzy-
lepną taśmą, którą należy zdjąć natych-
miast po spoinowaniu.
Wyciskać SCHÖNOX MES równomiernie
do spoiny.
Natychmiast wygładzić powierzchnię
spoiny za pomocą narzędzia do
wygładzania (np szpachelka, paca)
zwilżonego za pomocą odpowiedniego
materiału do wygładzania przeznaczo-
nego do kamieni naturalnych.
Środek wygładzający nie powinien być
pozostawiony w większych ilościach
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Silikon do kamieni naturalnych
Do uszczelniania i wypełniania szczelin przylegających i dylatacyjnych w okładzinach z kamieni naturalnych,
sztucznych i płytek ceramicznych. Do wewnątrz i na zewnątrz.
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na spoinie silikonowej do wyschnięcia.
Suche pozostałości mogą powodować
niepożądane efekty estetyczne na po-
wierzchni uszczelnienia (matowe/jasne
plamy). Zalecane jest ich oszczędne
używanie, np. tylko poprzez nawilżenie
narzędzi. Aby uniknąć plam/przebar-
wień na kamieniach naturalnych lub
płytkach ceramicznych, usunąć nadmiar
środka wygładzającego czystą wodą
przed jego wyschnięciem.
Ponieważ niektóre płytki z kamienia na-
turalnego i sztucznego, niepolerowane
płytki ceramiczne i płytki szkliwione są
bardzo wrażliwe na powstawanie plam
na ich powierzchni, do wygładzenia nie
należy stosować płynów do naczyń roz-
cieńczonych wodą.
Nie nanosić uszczelnienia na powierzch-
nie niepolerowanych kamieni natural-
nych ponieważ jest trudny do usunięcia
gdy dostanie się do porów kamieni.
Zapewnić dobrą wentylację podczas
aplikacji i twardnienia SCHÖNOX MES.
Zalecane jest przeprowadzenie prób,
szczególnie w przypadku wypełniania
spoin w kamieniach naturalnych, po-
nieważ możliwe jest pojawienie się
wielu niepożądanych efektów podczas
aplikacji.

W przypadku większości kamieni natural-
nych, które nie będą narażone na wilgoć
gruntowanie nie jest wymagane. Istnieje
jednak kilka rodzajów kamieni, które
do uzyskania optymalnej przyczepności
wymagają zastosowania materiału grun-
tującego np. Otto Primer 1216.
Następujące naturalne/sztuczne kamie-
nie, mają dobrą przyczepność bez grun-
towania:
Afrika Red, Balmoral, Baltic Brown, Bianco
Bahia, Bianco Sardo, Bianco Silver, Bianco
Tarin polished, Bohus Grey, Granite, Jura,
Kashmir White, Labrador dark, Multicolor,
Rosa Porrino, Sarrizio Silver, Solnhofer,
Spluga Verde, Yuparana, Azul Atlantico.

Opakowania
300 ml kartusz (20 szt. w kartonie)

Składowanie
SCHÖNOX MES należy przechowywać w
chłodnych i suchych pomieszczeniach.

Czas składowania 18 miesięcy (w za-
mkniętym opakowaniu).
Otwarte kartusze zużyć w krótkim cza-
sie.

Utylizacja
Opróżnić kartusze i utylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Przy usuwaniu pozostałości produktów,
ścieków i pojemników z przylegającymi
resztkami należy postępować zgodnie
z lokalnymi przepisami.

EMICODE
EC 1PLUS: bardzo niska emisja

Instrukcje
Wszystkie podane wartości są orienta-
cyjne i zależą od lokalnych warunków
otoczenia.
Wszystkie informacje odnoszą się do
warunków standardowych.
Okładziny spoinowane SCHÖNOX
MES można czyścić domowymi
urządzeniami do czyszczenia parą (bez
użycia szczotek) po 7 dniach od spoino-
wania.
Czas utwardzania zależny jest od
grubości warstwy silikonu.
Utwardzony materiał może być
usunięty tylko mechanicznie.
Z powodów technicznych możliwe są
niewielkie różnice w kolorze pomiędzy
kartuszami; nie ma to jednak wpływu
na jakość silikonu. SCHÖNOX nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za różnice w
kolorze.
Grzybobójcze działanie SCHÖNOX MES
zapobiega powstawaniu pleśni na po-
wierzchni uszczelnienia. Wysoka wil-
gotność powietrza, ciepło, światło i nie-
regularne, niewystarczające czyszcze-
nie mogą sprzyjać rozwojowi pleśni.
SCHÖNOX MES musi być czyszczony od-
powiednimi, kompatybilnymi środkami
czyszczącymi i dezynfekującymi prze-
znaczonymi do czyszczenia spoin.
Jednoskładnikowe silikony nie nadają
się do klejenia z wyjątkiem kiedy pro-
jekt konstrukcyjny na to pozwala.
Mocne zadymienie dymem tytoniowym
i podobnymi zanieczyszczeniami atmos-

ferycznymi może być powodem odbar-
wień uszczelniacza.
Zalecane jest wykonanie aplika-
cji próbnej z uwagi na możliwość
wystąpienia wielu niepożądanych
efektów.
W przypadku piaskowca zawsze ko-
nieczne jest przeprowadzenie próbnego
wypełnienia lub gruntowanie odpo-
wiednim materiałem gruntującym np.
Otto Primer 1102. Aplikacja zgodnie z
kartą informacyjną producenta.
Przy wypełnianiu spoin kamieni natural-
nych w obszarach zanurzonych w wo-
dzie np. w basenach prosimy o kontakt
z przedstawicielem Sika.
Przy stosowaniu w obszarach roz-
bryzgów wody i w strefach zanurzo-
nych w wodzie zalecane jest gruntowa-
nie podłoża odpowiednim materiałem
gruntującym np. Otto primer 1216 lub
1218 (Otto-Chemie, Fridolfing). Aplika-
cja zgodnie z kartą informacyjną produ-
centa.
Rozbryzgi, stałe za-
nurzenie w wodzie
Aluminium
(zwykłe,
anodowane)

Otto Primer 1216

Beton Otto Primer 1218
Chrom Otto Primer 1216
Stal nierdzewna Otto Primer 1216
Kamienie naturalne Otto Primer 1218

W przypadku innych, niewymienionych
podłoży zalecane jest przeprowadzenie
próbnej aplikacji lub kontakt z przedsta-
wicielem Sika.

Materiał gruntujący nanosić bardzo
ostrożnie aby ograniczyć ryzyko po-
wstawania plam.

Należy zwrócić uwagę na następujące za-
lecenia dotyczące stosowania SCHÖNOX
MES do uszczelniania spoin w basenach:
Masa uszczelniająca musi być
całkowicie utwardzona przed pierwszym
napełnianiem basenu wodą.
Podczas aplikacji i utwardzania uwal-
niane są niewielkie ilości substancji lot-
nych. Utwardzony SCHÖNOX MES jest
całkowicie bezwonny i neutralny chemicz-
nie. SCHÖNOX MES działa grzybobójczo
i jest odporny na słoną wodę i chlor o
normalnym stężeniu w basenach. Aby
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Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i
końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze,
przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia
Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowy-
wanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie mate-
riałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiej-
scowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika,
właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych za-
leceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie
mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w
przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami po-
danymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do
używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zalece-
niami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trze-
cich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprze-
dającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktual-
nie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w
skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów
sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć wszyst-
kich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący
jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie
obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze
przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych ele-
mentów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia
zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, ku-
pujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego pro-
duktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawar-
tych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stro-
nie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach
Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Pro-
duktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklara-
cje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl
w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o. o.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa/Polska

tel.: +48 22 27 28 700

e-mail: sika@pl.sika.com

www.schonox.pl

BDO 000015415

System zarządzania SCHÖNOX jest certyfikowany zgodnie z

ISO 9001 i 14001 przez DQS.

SCHÖNOX® MES
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zmniejszyć ryzyko rozwoju mikroorga-
nizmów w basenach, należy postępować
zgodnie z poniższymi wskazówkami:
Niezbędna jest dezynfekcja wody w ba-
senie z wodą chlorowaną. Dodatkowo
mogą być stosowane metody alterna-
tywne. Odpowiednia dezynfekcja przy
pomocy chloru jest obowiązkowa aby
skutecznie zapobiegać rozwojowi pleśni.
Alternatywne metody, takie jak pro-
mieniowanie UV lub ozonowanie nie
mają wpływu dezynfekcyjnego. Zalecane
jest umycie utwardzonego uszczelnia-
cza przed napełnieniem basenu czystą
wodą aby usunąć pozostałości środka
do wygładzania powierzchni materiału
uszczelniającego. Pozostałości środka
wygładzającego mogą stanowić podłoże
do rozwoju mikroorganizmów i mogą po-
wodować rozwój pleśni.
Woda powinna mieć następującą jakość:
baseny 0,3-0,6 mg/l wolnego chloru,
wanny z hydromasażem i ciepłąwodą 0,7-
1,0 mg/l wolnego chloru. Wg aktualnego
stanu wiedzy dopuszczalne stężenie wol-
nego chloru wynosi 1,2 mg/l. Optymalna
wartość pH dla wody 7,0.
Dla świeżej wody dopuszczone są zmiany
pomiędzy 6,5 i 7,6. Jeśli zapach chloru
staje się drażniący, powodem może być
niewłaściwa wartość pH wody w base-
nie. Należy ją sprawdzić i dostosować do
optymalnej wartości.
Niezbędny jest stały, nieprzerwany obieg
wody. Przerwy w regularnym obiegu
wody mogą prowadzić do zmian stężenia
chloru. Mogą wówczas wystąpić w
niektórych miejscach niedobory chloru ze
stężeniem poniżej minimalnej wartości
0,3 mg/l. Takie niedobory mogą spowo-
dować pobudzenie i wzrost mikroorga-
nizmów z istniejących zarodników. Jeżeli
obieg wody działa prawidłowo, woda
w basenie powinna stale spływać poza
krawędź przelewową basenu.
Nie stosować samych środków
czyszczących o kwaśnym odczynie,
po ich użyciu należy przeprowadzić
neutralizację za pomocą alkalicznych
środków czyszczących. Stosowanie
takich detergentów może zwiększyć
ryzyko rozwoju pleśni.

Spleśniałe spoiny silikonowe muszą być
całkowicie usunięte, a podłoże musi być
zdezynfekowane za pomocą sprayu prze-
ciw pleśni. W przeciwnym razie, zarod-
niki pleśni, mogą przeniknąć do nowego
uszczelnienia i ponownie pojawić się na
powierzchni uszczelnienia.

Ekologia, zdrowie
i bezpieczeństwo

Przed zastosowaniem produktów
użytkownik jest zobowiązany do za-
poznania się z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte są w
nich szczegółowe informacje dotyczące
zdrowia, bezpieczeństwa stosowania,
składowania i usuwania, a także dane
dotyczące ekologii, właściwości toksy-
kologicznych materiału itp.


