
Informacje techniczne
Czas przydatności do użycia: ok. 60

minut przy temp. +20°C

Czas otwarty (PN-EN 1346): ok. 30 mi-

nut. Czas otwarty zależy od tempera-

tury i warunków panujących na budo-

wie.

Możliwość ruchu pieszego:

po ok. 3 godz.

Możliwość spoinowania: po ok. 3

godz.

Temperatura otoczenia i podłoża pod-

czas aplikacji: min. +5°C

Odporność termiczna: po całkowitym

utwardzeniu od -20°C do +80°C

Zużycie materiału (składnik sypki):

ok. 1,6 kg/m² (4 mm paca zębata)

ok. 2,1 kg/m² (6 mm paca zębata)

ok. 2,5 kg/m² (8 mm paca zębata)

ok. 2,9 kg/m² (10 mm paca zębata)

przy użyciu pacy półksiężycowej (20/

13): ok. 3,9 kg/m²

Reakcja na ogień: A2/ A2fl s1, d0

Wszystkie wartości są przybliżone i

zależą od warunków otoczenia.

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
EMICODE EC 1PLUS: bardzo niska emisja

spełnia wymagania MED (Marine Equ-

ipment Directive) 2014/90/EU

spełnia wymagania C2 FTE S1 zgodnie z

PN-EN 12004

wodoodporny zgodnie z PN-EN 12004

mrozoodporny zgodnie z PN-EN 12004

wysoko modyfikowany żywicą synte-

tyczną

możliwe regulowanie konsystencji

zwarta konsystencja

posiada właściwość wiązania wody

przez krystalizację

szybkotwardniejący

z opóźnionym działaniem środka

wiążącego

zawiera tras

bardzo niskie zużycie, bardzo duża wy-

dajność

zminimalizowane ryzyko przebarwienia

kamieni naturalnych

nadaje się do układania na podłożach z

ogrzewaniem podłogowym

bardzo wysoka wytrzymałość na

rozciąganie, ściskanie i ścinanie

łatwy w nanoszeniu

do układania w warstwie o grubości do

30 mm

bezpieczny i uniwersalny w stosowaniu

do wewnątrz i na zewnątrz

na wielu podłożach nie wymaga grun-

towania

niska zawartość chromu zgodnie z RE-

ACH

spełnia wymagania C2 FE S2 zgodnie z

PN-EN 12004 po dodaniu składnika dys-

persyjnego, zgodnie z punktem propor-

cje mieszania

Zastosowania
do klejenia cienko-, średnio- i grubowar-
stwowego oraz po rozrobieniu do konsy-
stencji płynnej:

kalibrowanych i niekalibrowanych ka-

mieni naturalnych wrażliwych na prze-

barwienia, również w arkuszach

marmuru jurajskiego i krystalicznego

kamieni magmowych

okładzin ceramicznych

płytek szkliwionych, szczególnie w

dużych formatach

posadzkowych płytek kamionkowych i

kamiennych

ozdobnych płytek klinkierowych

terakoty

płytek kamionkowych

mozaiki kamionkowej

płytek glinianych

płyt ręcznie formowanych

mozaiki szklanej (tylko wewnątrz po-

mieszczeń)

warstw odsprzęgających np. SCHÖNOX

EDP, SCHÖNOX TSD 3 mm

Przy wyklejaniu wielkoformatowych,

cienkich i kalibrowanych kamieni

naturalnych istnieje ryzyko wystąpienia

deformacji (efekt talerzowania). Prosimy

o zasięgnięcie dodatkowych informacji.

Podłoża
wysezonowany, suchy beton

jastrychy cementowe normalnie i szyb-

kowiążące

jastrychy anhydrytowe

jastrychy magnezytowe

hydroizolacja SCHÖNOX

tynki cementowe, tynki wapienno-ce-

mentowe (CS II, CS III do CS IV zgod-

nie z PN-EN 998-1, o wytrzymałości na

ściskanie ≥ 2,5 MPa)

mury

płyty miękkie i konstrukcyjne

płyty gipsowe

tynki gipsowe zgodnie z PN-EN 13279-1,

wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,5 MPa.,

wilgotność ≤ 1,0 CM-%

cegły gipsowe o wilgotności ≤ 5,0 %

stare okładziny ceramiczne
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SCHÖNOX® Q9 W
Uniwersalny klej mineralny zawierający tras. Biały, szybkowiążący i elastyczny.
Szczególnie do wyklejania kalibrowanych i niekalibrowanych kamieni naturalnych wrażliwych na

przebarwienia, płytek szkliwionych i ceramicznych, metodą cienko-, średnio- i grubowarstwową. Na

ściany i podłogi. Można regulować konsystencję aż do postaci płynnej. Zoptymalizowane zużycie dzięki

zastosowaniu lekkich wypełniaczy.
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Wymagania względem podłoża
Suche, wytrzymałe, nośne i równe.

Bez zanieczyszczeń i pozostałości

zmniejszających przyczepność tj.,

brudu, kurzu, oleju, wosku i luźnych

części.

Uszkodzone, słabe fragmenty należy

usunąć mechanicznie i naprawić zapra-

wami SCHÖNOX.

W przypadku późniejszego montażu

okładzin ceramicznych, jastrychy ce-

mentowe muszą być wysezonowane,

mieć wytrzymałość klasy F4 i wil-

gotność ≤ 4,0 CM-% (dla kamieni

naturalnych wrażliwych na przebar-

wienia i jastrychów z ogrzewaniem

podłogowym ≤ 2,0 CM -%), jastrychy

anhydrytowe musza mieć wilgotność

≤ 0,5 CM-% (jastrychy z ogrzewaniem

podłogowym ≤ 0,3 CM-%).

Jeżeli okładziny będą montowane w

pomieszczeniach wilgotnych lub mo-

krych, należy wykonać dodatkową, od-

powiednią do klasy obciążenia wilgocią,

hydroizolację SCHÖNOX. Należy prze-

strzegać zapisów odpowiedniej Karty

Informacyjnej produktu.

Jeśli okładziny będą montowane na

podłożach z ogrzewaniem podłogowym

należy stosować się do zaleceń ich pro-

ducenta. Wszystkie prace należy wyko-

nywać zgodnie z normą PN-EN 1264,

cz.4.

Do układania mozaiki w prysznicach bez

kabin zalecamy użycie płytek w arku-

szach oklejanych papierem lub folią. Do

klejenia mozaiki na podłogach z twar-

dych płyt EPS lub XPS pokrytych za-

prawą należy użyć zaprawy epoksydo-

wej SCHÖNOX CF DESIGN.

Gruntowanie
podłoża anhydrytowe tj.:
- jastrych anhydrytowy

- tynk gipsowy

gruntować SCHÖNOX KH (1:1) (czas

schnięcia co najmniej 24 godz.) lub

SCHÖNOX KH FIX (czas schnięcia co naj-

mniej 1 godz.)

Przy grubościach warstwy przekra-

czających 10 mm zalecamy stosowa-

nie dodatkowej warstwy z materiału

SCHÖNOX GEA lub SCHÖNOX HP RAPID

z posypką.

Zamiast posypki z piasku SCHÖNOX GEA

lub SCHÖNOX HP RAPID może być za-

gruntowany SCHÖNOX SHP.

-na cegłach gipsowych o zawartości

wilgoci max. 5,0% płytki mogą

być układane bez gruntowania.

Nierówności do 5 mm, przed

nałożeniem warstwy kleju, mogą być

wyrównane SCHÖNOX Q9 W.

-przy warstwie wyrównawczej

grubości > 5,0 mm do max. 10,0 mm,

gruntować SCHÖNOX KH lub SCHÖNOX

KH FIX.

jastrych magnezytowy
gruntować SCHÖNOX HP RAPID.

Zamiast posypki z piasku SCHÖNOX GEA

lub SCHÖNOX HP RAPID może być za-

gruntowany SCHÖNOX SHP.

niechłonne, gładkie, nośne podłoża tj.:
-okładziny ceramiczne stabilne,

dokładnie wyczyszczone ( jeśli to ko-

nieczne wyszlifowane lub wypiasko-

wane) nie wymagają gruntowania

W razie wątpliwości, należy wykonać

pole próbne lub zasięgnąć porady specja-

listy.

Proporcje mieszania
Zaprawa cienkowarstwowa (ściany):

Do 25 kg SCHÖNOX Q9 W ok. 5,75 l

wody.

Zaprawa cienkowarstwowa (podłogi):
Do 25 kg SCHÖNOX Q9 W ok. 6,75 l

wody.

Zaprawa średniowarstwowa:
Do 25 kg SCHÖNOX Q9 W ok. 6,75 l

wody.

Zaprawa o konsystencji płynnej:
Do 25 kg SCHÖNOX Q9 W ok. 7,25 l

wody.

Zaprawa grubowarstwowa:
Do 25 kg SCHÖNOX Q9 W ok. 5,75 l

wody.

Zaprawa do wyrównywania:
Do 25 kg SCHÖNOX Q9 W ok. 5,75 do ok.

7,25 l wody

Zaprawa cienkowarstwowa:
Do 5 kg SCHÖNOX Q9 W ok. 1,1 l wody.

Szybkowiążąca zaprawa cienkowar-
stwowa, wysoko odkształcalna (>
5,0 mm S2 zgodnie z DIN EN 12004),

szczególnie do układania dużych płytek
ceramicznych na podłogach:

Do 25,0 kg SCHÖNOX Q9 W

4,0 kg dyspersji SCHÖNOX 2K DS RAPID

i ok. 3,0 l wody

Aplikacja
Do czystego pojemnika z czystą, zimną

wodą dodać SCHÖNOX Q9 W i wymie-

szać do uzyskania jednorodnej kon-

systencji. Mieszać mieszadłem wolno-

obrotowym o prędkości 600 obr./min.

Nie należy mieszać więcej materiału niż

można zużyć w ciągu 60 min.

Zaprawę nakłada się i rozprowadza

równomiernie, odpowiednią pacą

zębatą. Płytki układa się i dociska na

świeżej, jeszcze mokrej warstwie kleju.

Materiał raz wymieszany nie może

być ponownie mieszany z dodatkową

ilością wody lub proszku.

Niezwłocznie po zastosowaniu umyć

narzędzia wodą.

Do wielkoformatowych,

pełnoszkliwionych płytek podłogowych

> 50/50 cm lub na podłogach o po-

wierzchni > 0,25 m² zalecamy użycie

kleju o płynnej konsystencji, do bezpust-

kowego posadzenia, szczególnie na po-

sadzkach z ogrzewaniem podłogowym.

Aby poprawić przyczepność zalecamy

nałożenie cienkiej warstwy kontakto-

wej na spód płytek.

Podczas układania dużych płytek należy

stosować się do obowiązujących zasad

i norm. Przy układaniu cienkowarstwo-

wych płytek ceramicznych (<7,5 mm)

prosimy o kontakt z przedstawicielem

Sika.

SCHÖNOX Q9 W jest odpowiedni do sto-

sowania metodą narzucania, rozprowa-

dzania oraz metodą narzucania i roz-

prowadzania, a także do konwencjonal-

nego układania wykładzin metodą gru-

bowarstwową na utwardzonych prze-

noszących obciążenia warstwach.

Nierówności do 30 mm można

wyrównać SCHÖNOX Q9 W.

Do wyrównania całej powierzchni zale-

cane jest użycie zapraw szpachlowych

SCHÖNOX.

Jeżeli okładziny mają być układane na

starych okładzinach ceramicznych na
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ścianach w obszarach wewnętrznych,

zalecamy gruntowanie SCHÖNOX SHP.

Alternatywnie można wykonać ob-

rzutkę z SCHÖNOX Q9 W.

Do osadzania okładzin ceramicznych w

miejscach, które będą cały czas pod

wodą, zalecamy SCHÖNOX Q6 W.

Kamienie naturalne (np. marmur) nie-

odporne na kwasy powinny być czysz-

czone środkami o pH od 7,0 do 7,5.

Na okładzinach z bardzo chłonnego

chińskiego granitu (np. Padang) mogą

wystąpić nieodwracalne przebarwienia.

Zalecamy wykonanie testu w niewi-

docznym miejscu.

Krystaliczne (przeźroczyste) kamienie

naturalne należy mocować na kleju w

kolorze białym, z wykonaniem warstwy

na spodzie tak, aby uniknąć prześwitów

i cieni.

Do osadzania kamieni natural-

nych (zwłaszcza lekkich, cienkich i

chłonnych), w celu uniknięcia wy-

kwitów i przebarwień powinny być

użyte kleje o właściwościach wiązania

wody przez krystalizację lub systemy

bezwodne.

Układanie płytek ceramicznych, płyt

i naturalnych kamieni na stropach

kanałowych bez jastrychu jako dodatko-

wej warstwy rozkładającej obciążenia,

wymaga zgody projektanta.

Mocowanie zewnętrznych okładzin

ściennych w systemach WDVS możliwe

jest tylko po uzyskaniu świadectwa

badań dla całego systemu.

Do wykonywania okładzin na zewnątrz

stosować tylko kamienie naturalne do

tego przeznaczone.

Spoinowanie
Do spoinowania płytek ceramicznych
z chłonnymi brzegami zalecamy, w
zależności od szerokości spoiny:

od 1 do 6 mm SCHÖNOX WD FLEX

od 1 do 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

Do spoinowania płytek ceramicznych z
niskochłonnymi i niechłonnymi brzegami
zalecamy, w zależności od szerokości
spoiny:

od 1 od 10 mm SCHÖNOX SF DESIGN

od 1 do 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

od 2 do 20 mm SCHÖNOX SB FLEX

od 3 do 15 mm SCHÖNOX SU

od 2 do 40 mm SCHÖNOX XR 40

Do spoinowania kamieni naturalnych za-
lecamy, w zależności od szerokości spo-
iny:

od 1 od 5 mm SCHÖNOX SF DESIGN

od 1 do 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

od 3 do 15 mm SCHÖNOX SU

Do spoinowania okładzin chemoodpor-
nych zalecamy, w zależności od sze-
rokości spoiny:

od 1 do 10 mm SCHÖNOX CF DESIGN

od 1 do 10 mm SCHÖNOX CON BODEN

od 2 do 40 mm SCHÖNOX XR 40

Do szczelin dylatacyjnych budynku oraz
szczelin podziału powierzchni polecamy:

odpowiednio SCHÖNOX SMP, SCHÖNOX

ES, SCHÖNOX MES

Opakowania
25,0 kg papierowy worek

5,0 kg worek polietylenowo-alumi-

niowy (4 opakowania w kartonie)

Składowanie
SCHÖNOX Q9 W należy przechowywać

w chłodnych i suchych pomieszczeniach.

Otwarte opakowania muszą być za-

mknięte natychmiast po użyciu a mate-

riał zużyty jak najszybciej.

25,0 kg worek papierowy, czas przecho-

wywania 6 miesięcy.

5 kg worek polietylenowo-aluminiowy,

czas przechowywania 18 miesięcy.

Utylizacja
Puste opakowania należy utylizować

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy usuwaniu pozostałości produktów,

ścieków i pojemników z przylegającymi

resztkami należy postępować zgodnie

z lokalnymi przepisami.

EMICODE
EC 1PLUS: bardzo niska emisja

Instrukcje
Wszystkie podane wartości są orienta-

cyjne i zależą od lokalnych warunków

otoczenia.

SCHÖNOX Q9 W nie może być sto-

sowany do mocowania okładzin znaj-

dujących się na stałe pod wodą (np. w

basenach).

W przypadku korzystania z produktów

uzupełniających należy postępować

zgodnie z zapisami w odpowied-

nich Kartach Informacyjnych. W razie

wątpliwości prosimy o kontakt z produ-

centem.

Podczas układania należy chronić

SCHÖNOX Q9 W przed waha-

niami temperatury, bezpośrednim

nasłonecznieniem i przeciągami po-

nieważ ma to wpływ na czas otwarty.

Podczas wykonywania robót na

zewnątrz należy zwrócić szczególną

uwagę na warunki atmosferyczne.

Niezbędne jest zabezpieczenie miejsca

pracy przed opadami deszczu.

Wysokie temperatury przyspieszają a

niskie wydłużają proces utwardzania.

Ekologia, zdrowie
i bezpieczeństwo

Przed zastosowaniem produktów

użytkownik jest zobowiązany do za-

poznania się z zapisami aktualnych

Kart Charakterystyki. Zawarte są w

nich szczegółowe informacje dotyczące

zdrowia, bezpieczeństwa stosowania,

składowania i usuwania, a także dane

dotyczące ekologii, właściwości toksy-

kologicznych materiału itp.



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® Q9 W
Karta Informacyjna
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