
Tekniske data
Potlife ca. 60 minutter ved +20 °C

Ilægningstid/Åbentid (EN 1346)1 ca.

30 minutter

Klar til at betræde efter ca. 24 timer

Klar til fugning efter ca. 24 timer in-

dendørs; tidligst efter ca. 48 timer

udendørs

Rumtemperatur ved anvendelse:min.

+5°C

Temperaturmodstand i gennemhær-

det tilstand -20°C op til +80°C

Materialeforbrug (pulver):

med 4 mm tandstørrelse: ca. 1,4 kg/

m²

med 6 mm tandstørrelse: ca. 1,7 kg/

m²

med 8 mm tandstørrelse: ca. 2,2 kg/

m²

med 10 mm tandstørrelse: ca. 2,7 kg

/m²

med 12 mm tandstørrelse: ca. 3.3 kg

/m²

Ved halvmåne-fortanding (20/13):

3,9 kg/m²

med 15 mm tandstørrelse: ca. 3.9 kg

/m²
1Åbentiden afhænger af variationer

i temperatur- og byggepladsforhold.

Tjek derfor klæbeevnen for den an-

vendte fliselim med fingeren.

Reaction to fire: E

Produktegenskaber
ca. 90% mindre støv ved blanding

EMICODE EC 1PLUS R: meget lav emis-

sion, reguleret

M1 - klassificering

opfylder C2 TE S2-kravene iht. DIN EN

12004

modstandsdygtig over for frost iht. DIN

EN 12004

vandfast iht. DIN EN 12004

Q-TEC variabel vandmængde

konsistensen kan justeres

indeholder letfiller

god til opbygning

stor fleksibilitet

nedsætter spændinger

til inden- og udendørs brug

lang korrigeringstid

standfast

fiberforstærket

høj træk-, tryk- og forskydningsstyrke

smidig ved forarbejdning

egnet til gulvvarme

lagtykkelse op til 15 mm

chromatreduceret REACH

Anvendelsesområder
SCHÖNOX Q12 i lagtykkelser 1-15 mm er
egnet til montering af:
keramiske fliser og klinker

mosaik

spalt- og klinkerfliser

natur-, kunst- og betonsten, som ikke

misfarves

på underlag, hvor spændinger ikke kan

udelukkes

på balkoner, terrasser og på facader

(iht. DIN 18 515)

keramiske fliser i svømmehaller

SCHÖNOX Q12 er specielt egnet til føl-
gende anvendelse:
på ungt cementbaseret underlag

ved renovering - overalt, hvor ekstra

afkobling er nødvendig

i dampbade

Til klæbning og fugning af glasmosaik i

dampbade anbefaler vi SCHÖNOX CF DE-

SIGN epoxyklæber- og fugemasse.

Underlag
SCHÖNOX Q12 egner sig til påføring på:
underlag, som er udsat for spændinger

på ungt cementbaseret underlag bela-

stet med gangtrafik i op til 5 dage efter

støbning, kvalitet mindst CT-F4

Betongulv-konstruktioner (min. 28

dage gamle, eller indhent speciel infor-

mation)

Betonvæg-konstruktioner (min. 3 mdr.

gamle, eller indhent speciel informa-

tion)

Beton (min. 3 mdr. gammel)

porebeton

cementpuds, kalk-cementpuds (CS II,

CS III eller CS IV iht. DIN EN 998-1, tryk-

fasthed ≥ 2,5 N/mm²)

gips puds iht. EN 13279-1, trykstyrke ≥

2,5 N/mm²

isolerings- og byggeplader

murværk

cement- og lyncement-undergulve

eksisterende keramisk flisebelægning

(swimmingpools undtaget)

på udendørs gulvarealer

Krav til underlag
Tilstrækkelig tørhed, styrke, bæreevne

og formstabilitet.

Fri for lag, som forringer vedhæftnin-

gen, såsom støv, snavs, olie, fedt og

løse partikler.

Skille-, sinterlag og lignende skal fjer-

nes med egnede mekaniske hjælpe-

midler såsom slibning, afbørstning,

sandblæsning eller fræsning.

Underlag skal opfylde lokale krav til to-

lerancer.

Udlagt på "ungt cementbaseret under-

lag" der har været belastet med gang-

trafik i op til 5 dage efter støbning, skal

kvaliteten af underlaget være mindst

CT-F4 iht. EN 13 813
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SCHÖNOX Q12
Støvreduceret og meget fleksibel fliseklæb
Støvreduceret, normalt hærdende og ekstremt fleksibel fliseklæb, der anvendes i lagtykkelser fra 1 til

15 mm. Schönox Q12 er nem at arbejde med og kan anvendes på gulv og væg både inde og ude.
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Gulvvarme skal være slukket under ud-

førelse, og kan tændes igen min. 7

dage efter montage, startende på lave-

ste temperatur og med en stigning på

max. 5°C per 24 timer

Ved efterfølgende installation af gulv-

belægning skal cementbaserede un-

derlag have en restfugt på max. 85%

RF ( max. 75% RF for underlag med

gulvvarme). Gipsbaserede underlag

skal have en restfugt på max. 75% RF

( max. 65% RF for underlag med gulv-

varme).

Ved anvendelse på ovenfor nævnte un-

derlag i fugtige og våde rum, skal der

installeres egnet vandtætningssystem

inden flisemontage

Priming
Gipsbaserede underlag som:
-kalciumsulfat underlag

-gipspuds

lagtykkelser op til 10 mm primes med

SCHÖNOX KH (1:1) (tørretid mindst 24

timer).

lagtykkelser > 10 mm primes med

SCHÖNOX KH (tørretid mindst 2 timer)

og påføres efterfølgende SCHÔNOX HA

med forbrug på ca. 300g/m2 (tørretid

omkring 2 timer).

ikke-sugende, glatte, tætte underlag
som:
- støbeasfalt underlag, utilstrækkeligt

sandslebet

primes med SCHÖNOX SHP.

-keramiske belægninger, fastliggende,

grundrenset og evt. slebet let

behøver ikke primes.

blandingsforhold
Væg montage:
til 15,0 kg SCHÖNOX Q12 ca. 4,2 l vand

Flydende konsistens
til 15,0 kg SCHÖNOX Q12 ca. 5,4 l vand

Anbefalet arbejdsmetode
Brug et rent kar og tilsæt SCHÖNOX Q12

til koldt, rent vand under omrøring, så

der skabes en ensartet blanding. Bru-

gen af en blander med 600 omdr./min.

anbefales.

Bland ikke mere materiale, end der kan

bearbejdes inden for ca. 60 minutter.

Mørtlen skal påføres og trækkes igen-

nem med en egnet tandspartel. Læg-

gematerialet påføres og presses ned i

den fugtige limseng, inden der dannes

skind. Fjern mørtelrester.

Ujævnheder op til 15 mm kan rettes op

med SCHÖNOX Q12.

Til fuld overfladespartlinger anbefaler

vi SCHÖNOX spartelmasser.

Materiale, som allerede er begyndt at

hærde, må ikke omrøres med vand el-

ler blandes med pulver.

Værktøj kan renses med vand straks

efter brug.

Til store, meget porefattige fliser kan

det være nødvendigt at påføre et kon-

taktlag på bagsiden af fliserne med

SCHÖNOX Q12.

Må ikke anvendes til udendørs klæb-

ning på underlag af facadeisoleringssy-

stemer, da det kræver certificering af

den enkelte opbygning i sin helhed.

Ved lægning af stærkt sugende kine-

sisk granit (f.eks. Padang) kan der fore-

komme uoprettelig misfarvning. Vi an-

befaler en forudgående testlimning.

Til udendørs brug anvendes kun dertil

egnede natursten.

Ved belægning af natursten, som er føl-

somme over for misfarvning, anbefaler

vi - afhængigt af underlag og belæg-

ning - SCHÖNOX Q9 W

For at undgå deformering af "unge" ce-

mentholdige slidlag pga. uregelmæssig

udtørring (virkninger fra slidlaget) skal

svømmende cementslidlag på skille-

eller isoleringslag dækkes så snart som

muligt (så snart slidlaget kan bearbej-

des). Senest 5 dage efter installation af

slidlaget skal belægningen gøres fær-

dig. Omnødvendigt skal slidlag dækkes

med en folie eller primes med SCHÖ-

NOX KH, 1:3 opløst i vand for at undgå

hurtig udtørring.

Fugning
Til fugning af fliser, klinker, mosaik m.v.,
anbefaler vi bedst egnede SCHÔNOX fli-
sefuge. Se særskilte datablade for egnet
produkt.

Emballage
15,0 kg papirsæk
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Lagring/opbevaring
SCHÖNOX Q12 lagres køligt og tørt.

holdbar 1 år (i uåbnet emballage).

Brudte emballager skal straks tillukkes

og indholdet om muligt anvendes sna-

rest.

Bortskaffelse
Tøm emballage totalt for alt indhold og

bortskaf iht. forskrifter.

Bortskaffelse af produktrester, vaske-

vand og beholdere med sundhedsska-

delige rester skal foretages iht. de lo-

kale myndigheders forskrifter.

EMICODE

Supplerende oplysninger
Alle opgivne værdier er angivet med

forbehold for lokale klimatiske påvirk-

ninger.

SCHÖNOX Q12 indeholder cement. Re-

agerer alkalisk med fugtighed. Beskyt

derfor hud, øjne og luftveje. Undgå at

indånde støvet. Ved berøring skylles

grundigt med vand. Ved kontakt med

øjnene søges læge.

Ved tilsætningsprodukter: Vær venligst

opmærksom på de pågældende pro-

duktdatablade. I tvivlstilfælde anbefa-

ler vi at indhente yderligere producen-

tinformationer.

Beskyt SCHÖNOX Q12 imod høje tem-

peraturer, træk og direkte solbestrå-

ling under forarbejdning, da åbentiden

påvirkes kraftigt heraf. Hold øje med

skinddannelsen.

Grundlæggende skal der ved arbejde

udendørs tages mere hensyn til vejr-

forholdene. Især ved truende regnvejr

skal arbejdet beskyttes med egnede

overdækninger.



De gældende produktdatablade og sikkerhedsdata-

blade skal altid overholdes, sammen med de aner-

kendte arkitekt- og ingeniørvirksomhed regler. Vi ga-

ranterer, at vores produkter forlader fabrikken i per-

fekt stand. Mens vores anvisninger til brug er ba-

seret på tests og praktisk erfaring, kan der kun gi-

ves generel vejledning uden nogen sikkerhed for, at

produktets egenskaber bliver overholdt, da vi ikke

har nogen indflydelse på forholdene på stedet, ud-

førelse af arbejde eller anvendelses metoden. Dette

produkt datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

DK-3520 Farum

Tlf.+45 702 77 703

E-mail: schonox@dk.sika.com

www.schonox.dk

Sika er ISO 9001 og 14001 certificeret.

SCHÖNOX Q12
Version nr.

3
/
3
17
.0
3
.2
0
2
1
16

:0
3
:3
3




