
Informacje techniczne
Baza: żywica poliestrowa z utwardza-
czem
Kolor: beżowy
Gęstość: 1,5 kg/dm3

Zużycie materiału/wydajność: ok. 1,5
kg/dm3

Temperatura składowania: min. 0°C
Temperatura otoczenia i podłoża pod-
czas aplikacji: min. + 15°C
Czas przydatności do użycia: 7 do 15
minut, w zależności od dozowania
utwardzacza
Możliwość obciążania po: 30 - 60 mi-
nutach, w zależności od dozowania
utwardzacza

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
bezwodna
niskie zużycie/ duża wydajność
przenosi duże obciążenia
szybko twardnieje
można doziarnić piaskiem
niska lepkość
dobra penetracja
odpowiedni do aplikacji na podłoża z
ogrzewaniem podłogowym

Zastosowania
do wypełniania pęknięć w jastrychach i
szczelinach pozornych
do klejenia listew, metalowych ele-
mentów, naturalnych i sztucznych ka-
mieni

do użycia na zewnątrz i wewnątrz

Aplikacja
Dodać utwardzacz (składnik B) do
żywicy (składnik A) i mieszać mie-
szadłem mechanicznym do uzyskania
jednorodnej konsystencji.
Czas przydatności materiału do użycia
zależy od ilości utwardzacza. Przy
użyciu całego utwardzacza (20 g) czas
ten wynosi ok. 7 minut.
Użyć mieszanki niezwłocznie.
lać SCHÖNOX PGH bezpośrednio w spo-
iny /szczeliny i natychmiast rozprowa-
dzić szpachelką nadmiar materiału.
SCHÖNOX PGH można doziarnić
SCHÖNOX QUARTZSAND (0,2 - 0,8 mm).
Przy klejeniu, nakładać SCHÖNOX PGH
na elementy klejone i natychmiast je
łączyć.
Jeżeli naprawiane/zamykane szczeliny
mają przenosić obciążenia, należy po-
szerzyć szczelinę, co 20 cm naciąć po-
przecznie i umieścić klips renowacyjny.
Zamknąć/zalać szczelinę SCHÖNOX PGH
i jeszcze świeżą, posypać z nadmiarem
SCHÖNOX QUARTZSAND (0,2-0,8 mm).
Nie obciążać szczeliny dopóki żywica
nie będzie utwardzona.

| www.schonox.pl |
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SCHÖNOX® PGH
Dwskładnikowa zaprawa naprawcza
do wypełniania ubytków oraz wymuszonych (pozornych) szczelin w jastrychach a także do mocowania
listew, elementów metalowych oraz kamienia naturalnego i sztucznego. Zawiera klipsy do renowacji
jastrychów.
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Opakowania
- 1,0 kg puszka żywicy polyestrowej
-20 g tuba z utwardzaczem + renowa-
cyjne klipsy do jastrychów

Składowanie
SCHÖNOX PGH należy przechowywać w
chłodnych i suchych pomieszczeniach,
chronić przed mrozem.
Czas składowania: 1 rok (w fabrycznie
zamkniętych, oryginalnych i nieuszko-
dzonych opakowaniach).

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

Instrukcje
Narzędzia niezwłocznie po użyciu wy-
czyścić SCHÖNOX FIX CLEAN.
Utwardzony materiał może być
usunięty tylko mechanicznie.

Ekologia, zdrowie
i bezpieczeństwo

Szczegółowe informacje dotyczące
zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane
dotyczące ekologii, właściwości toksy-
kologicznych materiału itp. zawarte są
w Karcie Charakterystyki Preparatu Nie-
bezpiecznego dostępnej na żądanie.



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® PGH
Karta Informacyjna

2/
2

07
.1

0.
20

20
10

:3
0:

04


