
Technické údaje
Základ: polyesterová pryskyřice a tvr-
didlo
Barva: béžová
Hustota: 1,5 kg/l
Spotřeba materiálu/pokrytí: přibl. 1,5
kg/dm3

Skladovací teplota: ne nižší než 0 °C
Pracovní teplota: ne nižší než + 15 °C
Doba zpracovatelnosti: 7 až 15 mi-
nuty, podle dávkování tvrdidla
Zatížitelnost: po 30 až 60 minutách,
podle dávkování tvrdidla

Všechny hodnoty jsou jen přibližné,
podléhají místním klimatickým odchyl-
kám.

Vlastnosti výrobku
bezvodý
nízká spotřeba / vysoká kryvost
vysoce zatížitelný
rychle tvrdnoucí
nastavitelný
nízká viskozita
dobrá penetrovatelnost
vhodný pro použití na systémy podla-
hového vytápění

Aplikace
SCHÖNOX PGH je vhodný:
pro vyplňování trhlin v potěrech a fa-
lešných spár (pro trhliny v asfaltových
podkladech použijte SCHÖNOX PU 900)
pro lepení hřebíkových lišt, kovových
dílů, přírodního a umělého kamene

pro vnitřní i vnější použití

Doporučený způsob práce
Přidejte tvrdicí složku (B) k pryskyřičné
složce (A) a pomocí míchačky vytvořte
homogenní směs.
Dobu zpracovatelnosti lze ovlivnit
dávkováním tvrdidla. Když použijete
všechno tvrdidlo (20 g), doba zpraco-
vatelnosti je asi 7 minut.
Směs použijte ihned.
Nalijte SCHÖNOX PGH do spár/trhlin a
nadbytečný materiál ihned rozetřete
špachtlí.
SCHÖNOX PGH je nastavitelný pomocí
SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 - 0,8 mm).
Při lepení naneste SCHÖNOX PGH na le-
pené díly a ihned je k sobě přiložte.
Pro účinné tmelení trhlin v potěru: roz-
šiřte trhlinu, každý 20 cm proveďte
příčný řez a vložte do ní renovační
sponku. Zatmelte pomocí SCHÖNOX
PGH a hojně popískujte pomocí SCHÖ-
NOX QUARZSAND (0,2 - 0,8 mm), do-
kud je mokrý. Nezatěžujte trhlinu, do-
kud není vytvrzená.

Balení
- 1,0 kg plechovka polyesterové prysky-
řice

-20 g tuba + renovační příchytky na po-
těr

Skladování
SCHÖNOX PGH skladujte na chladném a
suchém místě, kde nemrzne.
Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném
obalu).

Likvidace
Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v
souladu s předpisy.
Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte
místní legislativou.

Pokyny
Nástroj ihned po použití očistěte po-
mocí SCHÖNOX FIX CLEAN.
Ztvrdlý materiál lze odstranit jen me-
chanicky.

Klasifikace nebezpečnosti
Složka A (pryskyřice):
Plamen (GHS 02)
Nebezpečnost pro zdraví (GHS 08)
Vykřičník (GHS 07)
S věty nebezpečí

Složka B (tvrdidlo):
Plamen (GHS 02)
Vykřičník (GHS 07)
Životní prostředí (GHS 09)
S věty varování

Přísady
Tato pryskyřičná složka obsahuje styro-
len.
Tato tvrdicí složka obsahuje dibenzoyl-
peroxid.

Rizikové věty
Pryskyřice:
H 226 Hořlavá kapalina a páry.
H 315 Dráždí kůži.
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí.
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2-složková opravná hmota
vhodná pro vyplňování trhlin v potěrech a falešných spár a pro lepení hřebíkových lišt, kovových dílů a také přírodního a umělého
kamene. Včetně příchytek pro renovaci potěrů.

1/
2
16

.0
5.
20

16
19

:1
8:
10



Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a

použití našich výrobků, jsou založeny na našich zna-

lostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlou-

holetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při stan-

dardních podmínkách a řádném skladování a použí-

vání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpraco-

vání a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, růz-

nému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být po-

stup na základě uvedených informací, ani jiných psa-

ných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokoji-

vého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy

Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí proká-

zat, že předal písemně včas a úplné informace, které

jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu po-

souzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet vý-

robky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace.

Především musí být zohledněna majetková práva

třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podlé-

hají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujis-

těte se prosím vždy, že postupujete podle nejnověj-

šího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu

s dalšími informacemi k dispozici na našem technic-

kém 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
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Způsobuje poškození orgánů při pro-
dloužené nebo opakované expozici.
H 412 Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.

Tvrdidlo:
H 242 Zahřívání může způsobit požár.
H 317 Může vyvolat alergickou kožní re-
akci.
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H 400 Vysoce toxický pro vodní orga-
nismy.

Bezpečnostní věty
Pryskyřice:
P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P 210 Chraňte před teplem, horkými po-
vrchy, jiskrami, otevřenýmplamenema
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P 260 Nevdechujte
prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P 273 Zabraňte uvolnění do životního
prostředí.
P 280 Používejte ochranné ru-
kavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
P 303 + P 361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ
(nebo s vlasy): Veškeré kontamino-
vané části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P 305 + P 351 + P 338 PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-
li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P 314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lé-
kařskou pomoc/ošetření.

Tvrdidlo:
P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P 210 Chraňte před teplem, horkými po-
vrchy, jiskrami, otevřenýmplamenema
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P 220 Uchovávejte/skladujte odděleně
od oděvů/. . . /hořlavých materiálů.
P 280 Používejte ochranné ru-
kavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
P 305 + P 351 + P 338 PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-
li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P 302 + P 352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte
velkým množstvím vody a mýdla.
P 403 + P 235 Skladujte na dobře větra-
ném místě. Uchovávejte v chladu.
P 273 Zabraňte uvolnění do životního
prostředí.
P 501 Odstraňte obsah/obal dle lokál-
ních, národních a nadnárodních norem


