SCHÖNOX® PFK

Gaminio duomen lapas 1.24

prastai kiet jantys elastingi plyteli klijai profesionaliam naudojimui
Skirti vis tip keramin ms plytel ms, nelinkusio spalvinius poky ius nat ralaus akmens dangoms ir visiškai
glaz ruotoms plytel ms. Galima naudoti plyteli klijavimui ant sen plyteli patalpose ir ant šildom
grind .
Atitinka „Richtlinie für Flexmörtel der Deutschen Bauchemie“ reikalavimus. Grind ir sien plytel ms patalpose ir
lauke.
Gaminio savyb s
EMICODE EC 1PLUS R: labai žema emisija, kontroliuojama
Atitinka C2 TE S1 reikalavimus pagal EN 12004
Atspar s šal iui pagal EN 12004
Atspar s vandeniui pagal EN 12004
Atitinka elastingiems skiediniams keliamus reikalavimus pagal „Deutsche Bauchemie“ rekomendacijas
Elastingi
Tvirti
Labai lygiai padengiami
Tinka šildomoms grindims
Sud tyje yra daug polimer
Paslank s
Ilgas kibumo laikas
Galima naudoti išlyginimui
Naudojant su SCHÖNOX XR 40, tenkina KSW reikalavimus
Naudojant su SCHÖNOX 1K-DS ir SCHÖNOX SU, tenkina KSW reikalavimus
Su mažu chromo kiekiu pagal REACH
Paskirtis
SCHÖNOX PFK tinka klijuoti padengiant pavirši plonu sluoksniu šias dangas:
keramines dangas,
visiškai glaz ruotas plyteles,
akmens plyteles,
šiurkš ios keramikos dangas,
neturin io polinkio deformacijas nat ralaus, dirbtinio akmens ir betono plokštes,
nelinkusio spalvinius poky ius nat ralaus, dirbtinio akmens ir lieto akmens plyteles,
keramines plyteles baseinuose,
keramines plyteles balkonuose, terasose ir ant fasad ,
minkštas ir statybines plokštes.
Paviršiai
SCHONOX PFK tinka šiems paviršiams:
betonui (mažiausiai 3 m n. senumo),
akytajam betonui,
cementiniam tinkui, kalkinio cemento tinkui (CS II, CS III ir CS IV pagal EN 9981, gniuždomasis stipris
2,5 N/mm²),
gipsiniam tinkui pagal EN 132791, (gniuždomasis stipris 2,5 N/mm²)
gipsin ms plokšt ms,
m rui,
statybin ms plokšt ms;
cementiniams ir greitadži viams cementiniams mišiniams;
kalcio sulfato lyginamiesiems mišiniams,
magnezito grindims,

sausiesiems mišiniams,
ant SCHÖNOX hidroizoliavimo sistem
senoms keramin ms dangoms.
Reikalavimai pagrindui
Pagrindas turi b ti pakankamai sausas, tvirtas, atsparus spaudimui, lygus ir stabili matmen .
Pagrindas turi b ti nepadengtas medžiagomis, bloginan iomis sukibim – dulk mis, purvu, alyva,
riebalais ir neprikibusiomis dalel mis.
Paviršiaus apdailos danga arba bet kokios trapios juodgrindži zonos turi b ti pašalintos mechaniškai, o
juodgrind s tinkamai užtaisytos SCHÖNOX lyginamuoju mišiniu.
Jei paviršius v liau bus dengiamas keramin mis plytel mis, cemento mišinys turi b ti ne mažiau kaip 28
dien senumo, atitikti stiprumo klas F4, o jo likutinis dr gnis turi b ti 4,0 % (šildom
grind mišinio
2,0 %), kalcio sulfato mišinio likutinis dr gnis turi b ti 0,5 % (šildom
grind mišinio 0,3 %).
Jei klijai naudojami anks iau min tiems paviršiams dr gnose arba šlapiose patalpose, paviršius turi b ti
padengtas papildomu keramin ms plytel ms skirtos SCHÖNOX hidroizoliacijos sluoksniu. Reikia
atsižvelgti SCHÖNOX hidroizoliacijos atmintin je pateiktus reikalavimus.
Senos ir keramini plyteli dangos turi b ti tvirtai priklijuotos, gerai nuvalytos ir, jei reikia, pašiurkštintos.
Klijuojant dangas ant šildom
grind , reikia laikytis reikalavim d l keramini plyteli ir plokš ,
nat ralaus akmens ir betono dang klijavimo ant šildom
ir cementini grind konstrukcij bei EN
1264 standarto 4 dalyje pateikt reikalavim .
Gruntavimas
Normaliai geriantys paviršiai:
- šiurkštus ir blizgus kalkinio cemento tinkas,
- cementinis tinkas,
- akytasis betonas,
- cementiniai mišiniai,
- greitadži viai cementiniai mišiniai
gruntuojami SCHÖNOX KH (1:5) arba SCHÖNOX KH FIX;
- betonas,
- atsparus vandeniui betonas
gruntuojami SCHÖNOX KH (1:3) arba SCHÖNOX KH FIX.
Neigeriantys, lyg s, stipr s paviršiai:
- mastikinio asfalto mišiniai,
- mastikinio asfalto mišiniai, nepakankamai nušlifuoti,
- keramin s dangos, kurios yra stabilios, gerai nuvalytos ir, jei reikia, pašiurkštintos,
gruntuojami su SCHÖNOX SHP.
kalcio sulfato paviršiai:
- gipsinis tinkas,
- gipso pluošto plokšt s,
- kalcio sulfato lyginamieji mišiniai,
- sausi gipsiniai lyginamieji mišiniai
gruntuojami gaminiu SCHONOX KH (1:1) (dži vimo trukm ne mažiau kaip 24 val.) arba gaminiu SCHONOX KH
FIX (dži vimo trukm ne mažiau kaip 1 val.).
magnezito grindys:
gruntuojamos su SCHÖNOX GEA ir nušlifuojamos.
Vietoj šlifavimo, SCHÖNOX GEA sluoksn galima nugruntuoti gaminiu SCHÖNOX SHP.
Maišymo santykis
25,0 kg SCHÖNOX PFK ir apie 7,5 l vandens.
Rekomenduojamas darbo b das
SCHÖNOX PFK pilkite švar ind su šaltu vandeniu ir sumaišykite homogenišk mišin .
Rekomenduojama naudoti maišytuv 600 aps./min. grei iu.
Nesumaišykite mišinio daugiau, nei sp site sunaudoti per 4 valandas.

Skiedin tepkite ir išlyginkite tinkama dantyt ja mentele. Klijuojam dang reikia užd ti ir spausti
švieži klij sluoksn , kol klijai dar dr gni. Pašalinkite skiedinio liku ius.
Su SCHÖNOX PFK galima išlyginti iki 5 mm gylio nelygumus.
Visam paviršiui išlyginti rekomenduojame naudoti SCHÖNOX grind lyginamuosius mišinius.
Jei skiedinys jau sukiet jo, nemaišykite jo iš naujo su vandeniu arba milteliais.
Darbo rankius iš karto po naudojimo nuplaukite vandeniu.
SCHÖNOX PFK klijais galima klijuoti plyteles spaudžiant jas klijais ištept pavirši , ištepant klijais
plyteli pavirši arba padengiant klijais abu paviršius pagal DIN 18 157.
Dideli matmen (>30/30 cm) visiškai glaz ruotoms plytel ms prie grind klijuoti rekomenduojame
naudoti grind klijus SCHÖNOX TT, kurie yra takios konsistencijos ir suklijuoja beveik be joki ertmi ; jie
ypa tinka šildomosioms grindims. Jei dideli matmen (>30/30 cm) visiškai glaz ruotoms plytel ms
klijuoti nenaudojamas takios konsistencijos skiedinys, rekomenduojame antr
plyteli pus padengti
plonu rišamuoju sluoksniu ir klijuoti jas ant plono skiedinio sluoksnio.
Klijuojant dideli matmen visiškai glaz ruotas plyteles, gali reik ti antr j pus padengti plonu
rišamuoju SCHÖNOX PFK sluoksniu.
Klijuojant labai sugerian ias kiniško granito (pvz., „Padang“) dangas, gali negr žtamai pasikeisti j
spalva. Rekomenduojame pirmiausia atlikti bandom klijavim .
Lauke esantiems paviršiams naudokite tik tinkamas nat ralaus akmens dangas.
Norint klijuoti dangas tiesiai ant pakeliam grind , reikia gauti projektuotojo leidim . Ant pakeliam
grind , nepadengt papildomu apkrov paskirstan io mišinio sluoksniu, keramini plyteli , plokš
ir
nat ralaus akmens dang klijuoti negalima. Paviršius turi b ti apdorojamas plonu C2S1 kategorijos
mišiniu padengiant juo abu klijuojamus paviršius, arba takios konsistencijos C2S1 kategorijos TT grind
klijais. TT grind klijais klijuojant plyteles nuo 40/40 cm ir 60/30 cm dydžio, plyteli antr pus taip pat
reikia padengti rišamuoju klij sluoksniu.
Išorini sien dang ant išorinio apšiltinimo ir apdailos sistem klijuoti negalima, nes tam reikalingas
oficialiai patvirtintas visos sistemos bandym sertifikatas.
Jei grind dang reikia priklijuoti greitai, rekomenduojame naudoti SCHÖNOX PFK RAPID.
Nelinkusio spalvinius poky ius nat ralaus akmens dangoms klijuoti, atsižvelgiant pagrind ir dang ,
rekomenduojame naudoti SCHÖNOX Q9 W.
Si li užpildymas
Keramin ms plytel ms gerian iomis briaunomis rekomenduojame naudoti šiuos gaminius atsižvelgiant
si s plot :
nuo 1 iki 6 mm – SCHÖNOX WD FLEX
nuo 1 iki 12 mm – SCHÖNOX UF PREMIUM
Keramin ms plytel ms silpnai gerian iomis ir ne gerian iomis briaunomis rekomenduojame naudoti
šiuos gaminius atsižvelgiant si s plot :
nuo 1 iki 12 mm – SCHÖNOX UF PREMIUM
nuo 2 iki 20 mm – SCHÖNOX SB FLEX
nuo 3 iki 15 mm – SCHÖNOX SU
nuo 2 iki 40 mm – SCHÖNOX XR 40
Nat ralaus akmens plytel ms rekomenduojame naudoti šiuos gaminius atsižvelgiant si s plot :
nuo 1 iki 12 mm – SCHÖNOX UF PREMIUM
nuo 3 iki 15 mm – SCHÖNOX SU
Glaistymui su chemikalams atspariu si li užpildu rekomenduojame naudoti šiuos gaminius
atsižvelgiant si s plot :
nuo 1 iki 10 mm – SCHÖNOX CF
nuo 1 iki 10 mm – SCHÖNOX CON BODEN
nuo 2 iki 40 mm – SCHÖNOX XR 40
Deformacin ms ir temperat rin ms si ms užpildyti rekomenduojame:
SCHÖNOX ES
SCHÖNOX MES
CASCO GOLVFOG
Laikykit s atitinkam gamini duomen lapuose pateikt nurodym .

Pakuot
25,0 kg popierinis maišas
Laikymas
SCHONOX PFK laikykite v sioje, sausoje vietoje.
Sand liavimo laikas 1 metai (uždarytoje pakuot je). Atidarytos pakuot s turi b ti nedelsiant uždaromos
ir kuo grei iau sunaudojamos.
Atliek tvarkymas
Ištuštinkite pakuot ir išmeskite j laikydamiesi atitinkam taisykli .
Tvarkydami gaminio liku ius, plovimo vanden ir indus su prilipusiais gaminio liku iais, laikykit s vietini
taisykli .
EMI KODAS
EC 1PLUS R: labai žema emisija, kontroliuojama.
GIS KODAS
ZP1 – cemento gaminys, kuriame yra mažai chromat .
Nurodymai
Visos vert s yra apytiksl s ir priklauso nuo vietos oro s lyg svyravim .
SCHONOX PFK sud tyje yra cemento. Veikiant dr gmei vyksta šarmin reakcija, tod l reikia saugoti
od , akis ir kv pavimo takus. Ne kv pti dulki . Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu
vandens. Patekus akis, kreiptis gydytoj .
Jei naudojate papildomus gaminius, laikykit s j duomen lapuose pateikt nurodym . Jei abejojate,
kreipkit s išsamesn s informacijos gamintoj .
Darbo metu saugokite SCHÖNOX PFK nuo aukštos aplinkos temperat ros, tiesiogini saul s spinduli
ir skersv , nes tai stipriai takoja klij kibumo laik . Atkreipkite d mes , ar dar nesusidar pl vel .
Dirbant lauke reikia labiau atsižvelgti oro s lygas. K tik priklijuotas plyteles reikia apsaugoti nuo galimo
lietaus jas tinkamai uždengiant.
Techniniai duomenys
Paruošto mišinio sunaudojimo laikas:
Klij kibumo laikas (EN 1346)1:
Galima vaikš ioti:
Galima glaistyti si les:
Darbin temperat ra:
Atsparumas temperat rai:
naudos (milteli ):

apie 4 val. esant +20 °C temperat rai.
apie 30 min.
maždaug po 16 val.
maždaug po 16 val. patalpoje, ne anks iau kaip po 48
val. lauke.
ne žemesn kaip +5 °C.
nuo –20 °C iki +80 °C (visiškai sukiet s gaminys).
dengiant 6 mm dantyt ja mentele – apie 2,1 kg/m2,
dengiant 8 mm dantyt ja mentele – apie 2,6 kg/m2,
dengiant 10 mm dantyt ja mentele – apie 3,1 kg/m 2,

1

Klij kibumo laikas priklauso nuo temperat ros ir s lyg statyb objekte, tod l užtept plyteli klij dr gnum
reikia patikrinti pirštu.
tina laikytis vis taikytin rekomendacij , instrukcij , DIN standart ir saugos duomen lape pateikt
nurodym , taip pat galiojan
architekt ros ir statybos taisykli . Mes garantuojame, kad m
produktai iš
gamyklos rink patenka nepriekaištingos kokyb s. Nors m
rekomendacijos d l produkto naudojimo yra
pagr stos bandymais ir praktine patirtimi, ta iau jomis galima remtis tik kaip bendrais nurodymais, o ne produkto
savybi garantija, nes mes nekontroliuojame s lyg darbo vietoje, darb atlikimo bei darbo metod . Šis gaminio
duomen lapas pakei ia visas ankstesnes jo versijas.

