
Technische gegevens
Basis: kunstharsdispersie met
kleefkrachtversterkende
toevoegingsmiddelen
Kleur: licht beige
Soortelijk gewicht (dichtheid):
1,1 kg/l
Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
Verwerkingstemperatuur:
niet onder + 15 °C vloertemperatuur
Materiaalverbruik:
rol: ca. 100 - 200 g/m²
vertanding TKB A1-A4:
150 - 250 g/m²
Afluchttijd: ca. 20 - 90 min.
Inlegtijd:
als hechtfixering tot ca. 2 uur
Droogtijd: ca. 24 uur
Eindvastheid: na ca. 72 uur

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn on-
derhevig aan wisselende omgevings-
temperaturen en onderscheiden zich
naar zuigkracht van ondergrond en ge-
reedschap.

Producteigenschappen
met testrapport
Emissiegetest bouwproduct vlg. ABG -
toelatingsnr.: Z-155.20-168
EMICODE EC 1: zeer emissie-arm
kan met water worden verdund
Voldoet aan de eisen van de Marine
Equipment Directive (MED)
2014/90/EU
voor binnen
oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
gering verbruik
bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529
geschikt voor shamponeren volgens
RAL 991 A2
geschikt op vloerverwarming
gronderen niet noodzakelijk
rolbaar
goede tack
korte droogtijd
makkelijk te verwerken
lange hechting
hoge kleefkrachtontwikkeling
goed verwijderbaar met afwasloog
fixering is na opnemen van de bekle-
ding van niet-zuigende ondergronden
verwijderbaar
tapijttegels ook na langere tijd
uitwisselbaar

Toepassingsgebied
SCHÖNOX MULTIFIX is geschikt voor het
fixeren van:
textiele vloerbekledingen met
-gladde en gestructureerde
schuimruggen

- latex-, latexschuim- of
PU-schuimruggen

- synthetische dubbelruggen of
juteruggen

-geschikte vliesruggen
CV-bekledingen
SCHÖNOX TS
anti-slip voor geleidende tapijttegels
(SL-Tegels)(let op
gebruiksaanwijzing)

op geschikte ondergronden binnen.

Eisen aan de ondergrond
Voldoende vastheid, draagkrachtig,
vormstabiel en duurzaam droog.
Vrij van lagen die de hechting kunnen
verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie,
vet en losse delen.
Voor het fixeren van vloerbekledingen:
-De aanwezige ondergrond op een
vaste hechting met de ondergrond,
waterverdraagzaamheid, dichtheid en
zuiverheid testen. Oude werkvloeren
goed reinigen.

-Op keramische bekledingen, natuur-
steen, parket, linoleum en andere
bekledingen met een open poriën-
structuur is het verwijderen van SCHÖ-
NOX MULTIFIX zonder resten niet ge-
garandeerd.
Let op technische productinformaties
van de bekledingsfabrikant betref-
fende bekledingsspecifieke eisen aan
de ondergrond.
De eisen volgens de geldige normen,
richtlijnen en merkbladen zijn van
toepassing.

Gebruiksaanwijzing
SCHÖNOXMULTIFIX is een zeer emissie-
arm speciaal-fixeermiddel en wordt
vóór gebruik doorgeroerd.
Bekledingen, welke met SCHÖNOX
MULTIFIX verlijmd worden, dienen ge-
klimatiseerd, spanningsvrij en vlak te
zijn.
De fixering met een roller of lijmkam
gelijkmatig op de ondergrond aanbren-
gen.
De juiste hoeveelheid te gebruiken lijm
is afhankelijk van de bekledingsrug-
zijde. Let op een voldoende rugzijdebe-
dekking.
Aanbevolen lijmkamvertanding: TKB
A1, A2, A3, A4 of roller.
SCHÖNOX MULTIFIX kan ter hechtredu-
cering met max. 50 % water worden
gemengd.
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Productdatablad

SCHÖNOX® MULTIFIX
Zeer emissie-arm, verwijderbaar speciaal-fixeermiddel
geschikt voor het fixeren van textiele vloerbekledingen, CV-bekledingen en tapijttegels op alle daarvoor
geschikte waterverdraagzame ondergronden, binnen. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoe-
zicht. Emissie getest bouwproduct volgens ABG.
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Textiele bekledingen met synthetische
dubbele ruggen worden meestal in de
"halfnatte fase" ingelegd.
Bekledingen met een gladde achter-
kant worden meestal in de "hechtfase"
ingelegd.
Om SL-tegels beter te kunnen ver-
vangen worden ze met waterver-
dunde SCHÖNOX MULTIFIX gefixeerd.
De inlegfase is de "hechtfase".
De verdunningsgraad moet afgestemd
worden op de bekleding. De bekleding
moet voldoende hechten, maar nog
opneembaar zijn.
In geval van twijfel een proefvlak ma-
ken of speciale informatie inwinnen.
Na het inleggen de bekleding aanwrij-
ven en na een wachttijd nogmaals
nawrijven resp. aanwalsen.
Inlegfasen:
- "Halfnatte fase": begin van de hecht-
fase, lijmrillen zijn transparant, tack is
vast te stellen (vingerproef). Lijmrillen
zijn nog niet droog.

- "Hechtfase": lijmfilm is transparant,
maar tack is nog vast te stellen
(vingerproef).
Wederopname van de bekleding:
-Voor het verwijderen de bekle-
ding langzaam van de ondergrond
opnemen.

- Fixeringsresten worden met afwas-
loog na ca. 30 minuten inweektijd ver-
wijderd. Zonodig herhalen.
Een directe verlijming op oude
lijmresten kan tot wisselwerkingen en
daardoor tot onaangename geuront-
wikkeling leiden.

Verpakking
14,0 kg kunststofemmer
3,0 kg kunststofemmer

Opslag
SCHÖNOX MULTIFIX koel, droog en
vorstvrij bewaren.
Gedurende 1 jaar houdbaar
(in ongeopende verpakking).
Aangebroken verpakking direct weer
sluiten en zo mogelijk op korte termijn
verbruiken.
Eventueel velvorming verwijderen en
niet doorroeren.

Milieu
Verpakking volledig leeg volgens de
geldende voorschriften afvoeren.
Voor het afvoeren van productresten,
waswater en verpakking met product-
resten, s.v.p. de plaatselijk geldende
voorschriften in acht nemen.

EMICODE
EC 1: zeer emissie-arm

GISCODE
D1 - Oplosmiddelvrije dispersie-lijmen

EPD - Eigendeclaratie
Sika Nederland B.V. verklaart dat het
product voldoet aan de criteria van een
milieuproductverklaring vlg. ISO 14025
en EN 15804.
De verklaring kunt u op
www.schoenox.nl bij SCHÖNOX MULTI-
FIX downloaden

Gevarenklasse
niet van toepassing

Advies
Gereedschap direct met afwasloog
reinigen.
Verontreinigingen op de bekleding
direct verwijderen en restsluier met
geschikte onderhoudsmiddelen (bv.
SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.
Afdekking voor de bescherming van de
bekleding op zijn vroegst na 72 uur aan-
brengen.
Bij het fixeren op oude bekledingen
kan de oppervlaktestructuur verande-
ren. Dergelijke veranderingen vallen
niet onder onze garantie.
Let op advies van de bekledingsfabri-
kant. In geval van twijfel raden wij een
proefverlijming aan.
Het BEB-(Bundesverband Estrich und
Belag) merkblad betr. "Beurteilen und
Vorbereiten von Untergründen; Ver-
legen von elastischen und textilen
Bodenbelägen, Schichtstoffelementen
(Laminat), Parkett und Holzpflaster; Be-
heizte und unbeheizte Fußbodenkonst-
ruktionen" moet in acht worden geno-
men.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voor-
schriften moeten in acht genomen worden. De er-
kende regels voor bouwkunst en techniek zijn van
toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwa-
liteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzin-
gen zijn gebaseerd op testen en praktische ervarin-
gen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg
voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de
bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en ver-
werking hebben. Met de uitgave van dit productda-
tablad vervallen alle voorgaande.

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Postbus 40390

3504 AD Utrecht

Tel: 31 (0) 30-241 01 20

www.sika.nl

Het Sika managementsysteem is door het SQS

gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

SCHÖNOX® MULTIFIX
Productdatablad
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