
Tekniset tiedot
Kuidun tyyppi: E-lasi
Paino: 530 g/m²
Sideainepohja: styreenibutadieenila-
teksi
Sideaineen pitoisuus:20 - 25%
Pituussuuntainen vetolujuus:> 5000
(N / 50 mm)
Vetolujuus kohtisuoraan vedettynä:
>9000 (N / 50 mm)
väri: punainen

Tuotteen ominaisuudet
erinomainen vetolujuus
tasaa komposiittirakenteiden jännityk-
siä
halkeaman silloituskyky
alkaalisuudenkestävä
vastustaa alustalla liukumista
ei sisällä pehmitinainetta
hyvä lämpötilankestävyys
pieni lämpölaajenemiskerroin
hyvä tarttuvuus SCHÖNOX-lattiatasoit-
teiden kanssa
sisä- ja ulkokäyttöön
käytettäessä kuumennetuissa raken-
teissa.

Käyttöalueet
Vahvistamiseen sopivan SCHÖNOX-lat-
tiatasoitteen kanssa puualustoille, ku-
ten massiivipuulattioille.
Lattian vahvistamiseen sopivan SCHÖ-
NOX-lattiatasoitteen kanssa, lieventä-
mään jännitteitä ja liikkeitä vanhasta
alustasta ja estämään halkeamien syn-
tyä päälle asennettaviin keraamisiin- ja
luonnonkivilaattoihin sekä saumoihin.

Alustat
betoni (vähintään 3 kuukauden ikäi-
nen)
tiiliseinät
kalsiumsulfaattipohjaiset laastit
valuasfalttilaasti (kokonaan hiottu) IC
10 ja IC 15 standardin EN 13 813 mukai-
sesti
vanhat keraamiset päällysteet
massiivipuulattiat
Soveltuvat ruuvattavat levylattiat, OSB
rakenteet, vakaat puualustat. Vähin-
tään 12 mm kerros SCHÖNOX SP or
SCHÖNOX HS 50 tulisi levittää yhdessä
SCHÖNOX PZG vahvistusverkon kanssa
kun tasoite päällystetään keraamisella-
tai luonnonkivilaatalla.
Rakennuslevyt

Alustavaatimukset
Riittävä kuivuus, kestävyys, kantokyky
ja muototarkkuus
Ei sisällä tarttuvuutta heikentäviä kier-
roksia, kuten pölyä, likaa, öljyä, rasvaa,
vahaa, hoitoainejäämiä tai irto-osia.
Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja
muut vastaavat tartuntaa haittaavat
tekijät tulee poistaa soveltuvin mene-
telmin kuten hiomalla hiekkapaperilla,
harjaamalla, sinkopuhalluksella, jyrsi-
mällä tai huolellisella puhdistuksella.
Vanhojen keraamisten päällysteiden ja
luonnonkivipäällysteiden on oltava lu-
jasti asennettuja, ja ne on puhdistet-
tava huolellisesti ja hiottava.

Puualustat:
Laudat tulee kiinnittää koolauksiin lu-
jasti ja pontit kiinnittää huolellisesti.
Laudat eivät saa liikkua, ja puun kos-
teuspitoisuuden tulee olla tasainen. Ir-
ralliset laudat tulee kiinnittää ruuvein.
Rikkoontuneet laudat tulee vaihtaa vä-
hemmän laajenevaan puulajiin.
Puulattian alla olevan rakenteen on ol-
tava pysyvästi kuiva, jotta vältytään
kosteuden, vääntymisen, mätänemi-
sen ja homeen aiheuttamilta vahin-
goilta. Lattian riittävästä tuuletuksesta
on huolehdittava reunaeristeiden ja
tuuletusrakojen avulla.
Saumat, halkeamat ja reiät tulee sulkea
joko SCHÖNOX RF or SCHÖNOX PL tai
CASCO SMP pohjaisella massalla.
Tuulettuvien jalkalistojen asentamista
tai tuuletusrakojen luomista on syytä
harkita.
Kuivalaastina asennettuja kelluvia las-
tulevyrakenteita (V 100) ei voi tasoit-
taa.

Asennussuositus
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää SCHÖ-
NOX iFIX™ liimaukseen

SCHÖNOXPZG ja soveltuva SCHÖNOX-lat-
tiatasoite:

| www.casco.fi |

Tuoteseloste

SCHÖNOX PZG
Vahvistettu lasikuitukangas
Halkeamia silloittava lasikuituvahvistusverkko erittäin lujan tasoitekerroksen muodostamiseen. Suosi-
teltu erityisesti puisille ja haljenneille alustoille yhdessä SCHÖNOX SP, SCHÖNOX HS 50 JA SCHÖNOX FS
ja iFIX liiman kanssa keraamisten laattojen ja kivien alapuolella. SCHÖNOX PZG omaa erittäin korkean
repäisylujuuden. Käyttämällä verkossa korkealaatuista lasikuitua erityisellä pinnoitteella saavutetaan
myös erittäin korkea alkaalinen kestävyys.
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Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -stan-
dardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä raken-
nusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että
tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheet-
tömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja
käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu
vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä
ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyt-
tökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuot-
teen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki ai-
emmat versiot.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi

The Sika management system is certified to ISO

9001 and 14001 by SQS

SCHÖNOX PZG
Tuoteseloste
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SCHÖNOX PZG tulisi olla rypytön ja
asentaa vaihtoehtoisesti joko tuoree-
seen SCHÖNOX FS tai SCHÖNOX iFIX™,
kiinnittäessä mineraalipohjaisiin alus-
toihin. SCHÖNOX FS levitetään 8 mm
hammaslastalla jonka päälle SCHÖNOX
PZG asennetaan, laminoi SCHÖNOX PZG
vielä teräslastalla massan sisään. Vaih-
toehtoisesti SCHÖNOX PZG voidaan
asentaa tuoreeseen SCHÖNOX iFIX™
ja päälystää välittömästi vielä toisella
SCHÖNOX iFIX™ kerroksella painamalla
telalla tuote alustaan. Puisilla tai las-
tulevyalustoilla SCHÖNOX PZG voidaan
kiinnittää nitomalla tai SCHÖNOX iFIX™.
SCHÖNOX PZG asennetaan vähintään 5
cm:n limityksellä.
Käytettäessä SCHÖNOX PZG verk-
koa lattialla jossa osittain levyalusta
ja osittain mineraalipohjainen kova
alusta, (esim.betoni tai keraaminen
laatta)tulee SCHÖNOX PZG limittää vä-
hintään 50 cm mineraalialustalle.
Lattiatasoitteen valuminen reunasau-
moihin on estettävä soveltuvin toimin.
Suuren kuormituksen aiheuttamaa tai-
pumista on vältettävä. Massiivipuu-
alustat on hiottava ja imuroitava.
Erota tasoite ja SCHÖNOX PZG kerros
pystyrakenteista erillisellä SCHÖNOX
RS 50 irrotuskaistalla
Kelluvaa lastulevy rakennetta (V100)
ei voida tasoittaa. Kiinnitetyt alustat ku-
ten ruuvattu lattialankku tai ruuvattu
lastulevy (V100) tulee pohjustaa SCHÖ-
NOX KH (1:1) (drying time at least 24
hours) or SCHÖNOX KH-FIX (drying time
at least 1 hour) pohjusteella.
Muita alustoja koskevat vaatimukset
on tarkistettava tasoitteen tuoteselos-
teesta.
Kiinnitä SCHÖNOX PZG mekaanisesti
puualustoihin nitomalla. Asenna vuo-
dat ristiin lankkuihin nähden. Leik-
kaa vuodat mattopuukolla, katkaisu-
veitsellä tai saksilla.
Etäisyyden pystysuoriin rakenteisiin on
oltava noin 3 cm. Tämän jälkeen levite-
tään tasoite koko pinnalle.
Lattiatasoite levitetään perinteisellä ta-
valla tai pumpulla. Tasaisen pinnan
saavuttamiseksi suositellaan piikkite-
laa, jonka piikkien pituus on yli 30 mm

ja jolla tasoite käsitellään ja ilmakuplat
poistetaan.
Lattiatasoitteen vähimmäiskerrospak-
suutta on noudatettava.

Pakkaus
25,0 m rulla (1,0 m leveä)

Varastointi
SCHÖNOX PZG varastoidaan pystyasen-
nossa viileässä ja kuivassa paikassa.

Jätteiden käsittely
Tuotejäämät, pesunesteet ja pakkauk-
set sekä niihin liittyvät haitallisia ai-
neita sisältävät tuotteet on hävitettävä
määräysten mukaisesti.


