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SCHÖNOX RS 50 tilbehøret inngår i en systemoppbygging som supplerende produkt til SCHÖNOX sparkelsystemer og trinnlydsdemping. 

SCHÖNOX RS 50 benyttes i overgang gulv-vegg, hjørner, og mot faste installasjoner for å oppta bevegelser og for å forhindre lydbroer.  

 

Egenskaper 

 Hefter godt mot de fleste underlag 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX RS 50 egner seg til bruk 

sammen med SCHÖNOX sparkelmasser 

og trinnlydssystemer. 

 

 

Underlag 

Følgende underlag er egnet: 

 Betong  

 Porebetong 

 Gipsplater 

 Våtromsplater 

 Murverk 

 Sementstøp 

 Keramiske fliser 

 Hurtigstøp 

 Gipsbaserte gulv 

 

Forbehandling av underlag 

 Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, 

fast, bæredyktig og dimensjonsstabilt. 

 Underlaget skal være fritt for støv, smuss, 

olje, voks, fett, løse partikler og andre 

skillemidler som kan reduserer vedheften. 

 Overflatebehandlinger eller løse/svake 

sjikt må fjernes mekanisk på egnet måte, 

f.eks. ved sliping, børsting, sandblåsing 

eller fresing. 

 

Bruksanvisning 

 SCHÖNOX RS 50 har en integrert del av 

båndet som er selvklebende, dette gjør 

ekstra tetting overflødig. 

 SCHÖNOX RS 50 limes med den delen 

som er selvklebende og den delen av 

båndet uten lim brettes opp mot vegg. 

  Sørg for at båndet presses ned mot 

underlaget og tetter ordentlig slik at 

sparkelmassen ikke siver ut. 

 Når sparkelmassen er herdet kan man 

skjære bort overflødigdel av tettebåndet 

med enkelhet da denne delen ikke er limt 

inn mot vegglivet. 

 

Emballasje 

 SCHÖNOX RS 50: 5 ruller pr. boks 

  

 

Lagring 

 Oppbevares tørt og kjølig, beskyttes mot 

sollys 

 Holdbar i 1 år 

 

 

 

 

Helse og miljø 

 SCHÖNOX RS 50 tilbehør gir ingen 

helsemessige skader. Materialet trenger 

ikke å behandles som spesialavfall. 

Rester, ulike overflatebelegg. SCHÖNOX 

RS 50 skal behandles som 

byggeplassavfall. 

 

Merk 

 Følg de aktuelle produktinformasjoner når 

du bruker komplementære produkter. Hvis 

du er i tvil, anbefaler vi å innhente 

ytterligere opplysninger fra produsenten. 

 SCHÖNOX RS 50 er ikke egnet for direkte 

kontakt med løsemiddel 

baserte membraner, fugemasser eller lim. 

 I spesielt kjemiske belastede områder og 

hvis de blir utsatt for olje, drivstoff eller 

alkohol, be om ytterligere opplysninger før 

bruk. I tvilstilfeller skal det utføres en 

bestandighetstest. 

 Kravene i de relevante gyldige standarder, 

retningslinjer og datablad gjelder. 

 

Tekniske data 

SCHÖNOX RS 50  

 Mål:  50 mm høy 

 Lengde: 20  meter pr. rull    

 Tykkelse: ca. 5,0 mm 

 Vekt  1635 g/m2 

 Belegg: Thermobonded  

 Farge:  Blå 

 

 

 

 

Alle verdier er omtrentlige og er 

underlagt klimatiske svingninger. 
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The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

Produktinformasjon 

Dato: 16/09/2015 

Erstatter: 04/03/2014 

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og 

lang erfaring. Opplysningene er orienterende og 

har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til 

riktige produkttyper og arbeidsmetoder. 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. 
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