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SCHÖNOX Renotex er en armeringsduk av glassfiber beregnet til bruk som forsterking ved avretting sammen med SCHÖNOX APF.
Glassfibervevens multiaksielle oppbygging gir en kraftig forsterking i alle re tninger.

Egenskaper
 Forsterker SCHÖNOX APF
 Multiaksiell konstruksjon
 Tar opp belastninger I samtlige
bevegelsesretninger

Bruksområder
SCHÖNOX Renotex brukes til å forsterke
og armere SCHÖNOX APF ved avretting
på såkalte svake underlag.
 Brukes til avretting på sviktende, ustabile
konstruksjoner og på såkalte svake underlag.
 Et alternativ til å fjerne eldre gulv av svak
konstruksjon, for eksempel planke-, tre- og
sponplategulv.
 Kan brukes som forsterkning av flytende
konstruksjon, for eksempel planke-, tre- og
lignende.
 Brukes i boliger, kontorer, sykehus, skoler
og lignende.

Kontakt teknisk service for vurdering av
underlag og anbefalinger.

Underlag
Definisjon på sviktende og ikke stabile
underlag:
Sviktende konstruksjoner:
Gulvkonstruksjoner beveger seg vertikalt for
eksempel ved bred avstand mellom bjelkedragere, materialoverganger, og lignende. Ved
avretting på disse typer av underlag, kreves at
avrettingsmassen forsterkes med SCHÖNOX
Renotex for at den skal stå imot bevegelsene
fra underlaget.
For å få overflaten tilstrekkelig stabil og
beleggklar, benytt SCHÖNOX Renotex og
avrett med SCHÖNOX APF, min. 12 mm
sjikttykkelse.
Det finnes alltid en begrensning i hvor mye et
underlag kan svikte. Kontakt Teknisk Service
for rådføring.

overflatesvakhet eller lignende. Det kan til og
med innebære at materialet er mer eller
mindre termoplastisk som for eksempel
gammelt asfaltlim, limrester, etc.

Passende underlag for SCHÖNOX
Renotex er:
 Betong, puss eller sparklede flater med
sprekkdannelser.
 Materialoverganger med ulike underlag.
 Underlag der ulike typer av material finnes
representert.
 Gamle limrester (i særdeleshet asfaltlim)
 Gamle tre- og bordgulv
 Lettebetong

Tekniske data
 Type:
 Farge:
 Bredde:
 Lengde:
 Mengde/rull:
 Vekt:

Multiaksiell glassfibermatte
Hvit
1,42 meter
42 meter
50,4 m 2
6,2 kg/rull 123 g/m 2

Forbehandling av underlag
 Underlaget skal være fri for støv
(støvsuget), olje, fett og andre urenheter.
 Fjern løse sjikt mekanisk.
 Se produktinformasjon for SCHÖNOX
APF.

Bruksanvisning
 Rull ut SCHÖNOX Renotex på underlaget.
I skjøter skal armeringsduken legges med
overlapp med ca. 5 cm.
 Ved forsterkning av deler av gulvflaten
,skal SCHÖNOX Renotex legges med
overlapp på minst 1 meter over den sterke/
faste gulvflaten. For eksempel ved et
svakere område på 2x3 meter, skal
SCHÖNOX Renotex dekke minste en
meter utover det faste underlaget rundt
den svake overflaten.
 Ved forsterkning i bevegelsessprekker
legges Renotex over sprekkene i lengderetningen.
 Avrett ovenpå Renotex med SCHÖNOX
APF i min. 8 mm (svake underlag), evt. 12
mm (ustabil konstruksjon).
 Ved avretting på pustende underlagsmatte,
gulvisoleringsplater eller lignende, er det
viktig at underlagsmatten/platene ligger
kant i kant og jevnt mot underlaget.

Ustabile konstruksjoner:
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Underlaget påviser dårlig vedheft for eksempel
cohesion (lav indre holdfasthet),
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Øvrig

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og
lang erfaring. Opplysningene er orienterende og

SCHÖNOX AFP er en fiberforsterket spesialgipsbasert avrettingsmasse med høy
trykkfasthet. SCHÖNOX APF krymper kke, og
derfor vil det ikke oppstå problemer med bom
på grunn av trekk og krympespenninger.
SCHÖNOX APF kan sammen med Renotex
være et alternativ til å bygge opp en helt ny
stabil konstruksjon. I mange tilfeller er det
mulig å redde en konstruksjon med sviktende
og overflatesvake underlag, ved å bruke
SCHÖNOX Renotex og SCHÖNOX APF.

har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til
riktige produkttyper og arbeidsmetorder Da
arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan
vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som
oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil
ved ett av våre produkter.

Emballasje
 Bredde:
 Lengde:
 Mengde/rull:
 Vekt:

1,42 meter
42 meter
50,4 m2
6,2 kg/rull – 123 g/m2,

Lagring
 Ingen begrensning. Lagres tørt og kjølig.

The SCHÖNOX management system is certified
according to ISO 9001 and 14001 by DQS.
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