
Informacje techniczne
Typ włókna: E-szkło
Ciężar bazy: 530 g/m²
Baza spoiwa: styren-butadien-lateks
Zawartość spoiwa: 20-25%
Wytrzymałość na rozciąganie
wzdłużnie >5000 (N/50mm).
Wytrzymałość na rozciąganie po-
przecznie >9000 (N/50mm).
kolor: czerwony

Charakterystyka produktu
bardzo wysoka wytrzymałość na
rozciąganie
zmniejsza naprężenia konstrukcjach ze-
spolonych
mostkuje rysy
odporna na alkalia
odporność na przemieszczenia
nie zawiera plastyfikatora
wysoka odporność na temperaturę
dobra przyczepność do klejów do płytek
SCHÖNOX
dobra przyczepność do mas szpachlo-
wych SCHÖNOX
do wewnątrz i na zewnątrz
nadaje się do stosowania na podłoża z
ogrzewaniem podłogowym

Zastosowania
Wzmocnienie podłoży drewnia-
nych (np. drewnianych desek
podłogowych) w połączeniu z zapra-
wami wyrównawczymi SCHÖNOX.
Wzmocnienie starych podłoży w celu
zmniejszenia naprężeń i przemieszczeń,
w połączeniu z SCHÖNOX iFIX lub odpo-
wiednimi klejami do płytek SCHÖNOX.
Wzmocnienie podłoży z cegły lub in-
nych mieszanych podłoży na ścianach,
w celu zmniejszenia naprężeń przy
nakładaniu kolejnych warstw tynku lub
zaprawy, w połączeniu z SCHÖNOX iFIX
lub odpowiednimi klejami do płytek
SCHÖNOX.
Wzmocnienie stabilnych podłoży przed
układaniem okładzin z cienkich ka-
mieni naturalnych, w celu zapobieżenia
pęknięciom, w połączeniu z SCHÖNOX
iFIX lub odpowiednimi klejami do płytek
SCHÖNOX.

Podłoża
wysezonowany, suchy beton
mury
jastrychy anhydrytowe
stare okładziny ceramiczne

deski drewniane
płyty wiórowe (V100) mocowane na
śruby i/lub pełnoklejone
płyty konstrukcyjne

Wymagania względem podłoża
Suche, wytrzymałe, nośne i równe.
Bez zanieczyszczeń, pozostałości
zmniejszających przyczepność tj.
brudu, kurzu, oleju, wosku, środków
czyszczących, piasku i lużnych części.
Warstwy pośrednie, luźne fragmenty
i inne podobne zanieczyszczenia po-
winny być usunięte mechanicznie (pia-
skowanie, szczotkowanie, śrutowanie,
frezowanie).
Stare, okładziny ceramiczne i kamienie
naturalne powinny dobrze przylegać,
być wyczyszczone i ewentualnie wyszli-
fowane.
Podłoża drewniane:
Drewniane deski muszą być dobrze
przymocowane do drewnianej ramy i
wstawione na pióro-wpust. Nie mogą
poruszać się względem siebie i muszą
mieć stałą wilgotność. Uszkodzone ele-
menty należy wymienić na nowe drew-
niane i niewrażliwe na rozciąganie.
Drewniane podłogi muszą być zawsze
suche żeby uniknąć zniszczeń spowo-
dowanych wilgocią (deformacja, gnicie,
pleśń.) Należy dbać o odpowiedniąwen-
tylację tej przestrzeni poprzez pozosta-
wienie szpar przy brzegach podłogi.
Spoiny, pęknięcia i dziury należy
naprawić/wypełnić SCHÖNOX PL,
SCHÖNOX SuperFix lub uszczelniaczem
akrylowym.
Należy pamiętać o otworach wentyla-
cyjnych lub montażu wentylowanych li-
stew przypodłogowych.

Aplikacja
SCHÖNOX PZG z odpowiednimi zapra-
wami cienkowarstwowymi SCHÖNOX:

Matę SCHÖNOX PZG układa się na
świeżej zaprawie, unikając powstawa-
nia bąbli i zmarszczeń. Do rozprowadze-
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SCHÖNOX® PZG
Mata wzmacniająca.
Mostkująca pęknięcia, wzmocniona i odporna na alkalia mata szklana, do wzmacniania cienkowarstwo-
wych zapraw podłogowych, ze szczególnym wskazaniem na podłoża drewniane. Bardzo odporna na
rozdarcie i do wielu zastosowań. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości włókien szklanych w specjalnej
powłoce, bardzo odporna na alkalia. Do wewnątrz i na zewnątrz.
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nia zaprawy użyć pacy o ząbkach 8 mm.

Układać SCHÖNOX PZG z zakładem co
najmniej 5 cm.
Zapraw cienkowarstwowych używa się
także do układania płytek ceramicz-
nych.
Alternatywnie, zamiast zaprawy cien-
kowarstwowej, można użyć kleju
SCHÖNOX iFIX™.

SCHÖNOX PZG z odpowiednimi zapra-
wami wyrównawczymi SCHÖNOX:

Podłoże z desek drewnianych
wyrównywane pod okładziny cera-
miczne powinno być wzmocnione matą
SCHÖNOX PZG.
Spoiny obwodowe należy chronić przed
wnikaniem zaprawy wyrównawczej.
Stabilne podłoża drewniane powinny
być wyszlifowane i odkurzone.
Na styku ze ścianami należy ułożyć
taśmę SCHÖNOX NIVELLIERANDSTRE-
IFEN.
Nie można wyrównywać podłóg
pływających z płyt wiórowych (V
100) stosowanych jako suchy jastrych.
Podłoże z desek drewnianych oraz
przykręcanych płyt wiórowych (V 100)
należy zagruntować SCHÖNOX KH
(nierozcieńczony), SCHÖNOX KH FIX,
SCHÖNOX HP RAPID lub SCHÖNOX GEA
(grunt epoksydowy).
Wymagania dla innych podłoży - patrz
Karty Informacyjne zapraw szpachlo-
wych.
SCHÖNOX PZG zamocować mecha-
nicznie zszywaczem. Arkusze ułożyć
w poprzek desek. Ciąć nożem lub
nożyczkami.
Odstęp od ścian powinien wynosić
przynajmniej 3 cm. Potem szczeliny
wyrównuje się zaprawą wyrównawczą.
Zaprawę układa się ręcznie lub na-
tryskiem. Aby uzyskać gładką po-
wierzchnię należy użyć wałków z kol-
cami o długości kolców 30 mm. Ułatwi
to równomierne rozłożenie materiału i
umożliwi jego odpowietrzenie.
Nie układać zaprawy w warstwie o
grubości mniejszej niż jej minimalna za-
lecana grubość.

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® PZG
Karta Informacyjna
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Opakowania
Rolki o długości 25,0 m (szerokość 1,0
m)

Składowanie
Przechowywać SCHÖNOX PZG w
chłodnych, suchych warunkach w pozy-
cji pionowej.

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


