
| Produktegenskaber
 EC1PLUS: meget lav emission

 1-komponent

 isolerer mod restbyggefugt

 klar til brug

 påføres med rulle

 god indtrængning

 lavt forbrug

 hurtig klar til spartling

 anvendes indendørs

| Anvendelsesområde
SCHÖNOX SDG er en dispersionsbaseret 

1-komponent fugtisolering, der anvendes til 

isolering af restbyggefugt i nystøbte beton-

gulve før spartling og montering af gulvbe-

lægning. Efterfølgende spartling foretages 

direkte på SCHÖNOX SDG. 

| Egnede underlag
  beton

  betonpudslag

  betondæk 

   beton dækelementer

     

| Forbehandling af underlag
 underlaget skal være rengjort, så-  

ledes at det fremstår fri for fedt,   

olie, sæberester og andre skillemidler. 

 det skal være tørt, tryk- og træk-  

fast

 svage og løse områder fjernes   

mekanisk

 der skal være indbygget en effektiv  

dampspærre i konstruktionen

 fugtmåling må ikke overstige  90 % RF 

ved 2 påføringer og 93 % RF ved 3  

påføringer, og skal være udført i henhold  

til Gulvfakta afsnit 2.11 og 2.12, 

se www.gulvbranchen.dk

1-komponent dispersionsbaseret fugtisolering. 
SCHÖNOX SDG anvendes til isolering af restbyggefugt i nystøbte betongulve før spartling og montering 
af gulvbelægning. SCHÖNOX SDG kan anvendes op til henholdsvis 90% RF ved 2 påføringer og 93% RF 
ved 3 påføringer.

| Tekniske data
   basis: 

acryl dispersion

  farve: 

gul

  densitet:

   ca. 1200 kg/m3 

  konsistens: 

tyndtflydende væske

 rækkeevne:

   ca. 150-200 g/m²/pr. strygning

 ca. 6,5 m²/kg

   tørretid: 

efter ca. 15 min. ved 1. strygning, ca. 60 

min. ved 2. strygning og til næste dag 

ved 3. strygning 

  arbejdstemperatur: 

bedst mellem +10° C og +20° C

aldrig under +5° C

Alle angivne tider er afhængige af tempe-

ratur og luftfugtighed samt forholdene i 

øvrigt på den enkelte byggeplads

|  www.schonox.dk  |

| Fugtisolering
 fugtmåling udført til max. 90% RF

 med rulle og pensel påføres et lag  

SCHÖNOX SDG. Der skal påføres ca. 150 

g/m², svarende til ca. 6,5 m²/kg

 efter tørring i ca. 15 min. påføres endnu  

et lag SCHÖNOX SDG. Der skal påføres ca.  

150 g/m² svarende til 6,5 m²/kg

 efter yderligere tørring i ca. 60 min. kan  

der spartles direkte med en SCHÖNOX AP,  

APF eller SP-X

 fugtmåling udført til max. 93% RF

 med rulle og pensel påføres et lag   

SCHÖNOX SDG. Der skal påføres ca. 

150 g/m² svarende til ca. 6,5 m²/kg

 efter tørring i ca. 15 min. påføres endnu  

et lag SCHÖNOX SDG. Der skal påføres ca.  

150 g/m² svarende til 6,5 m²/kg

 efter tørring i ca. 60 min. påføres et

tredje lag SCHÖNOX SDG. Der skal på-

føres ca. 150 g/m² svarende til 6,5 m²/kg

 efter yderligere tørring til næste dag kan  

der spartles direkte med en SCHÖNOX AP,  

APF eller SP X

Obs! Se anvisning Gruppe 36.07, 

Fugtisolering med SCHÖNOX SDG.
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| Generelt
De angivne informationer omkring hærde-

tider, tørretider, åbentider etc. gælder ved 

+18° C og 50 % RF, og kan afvige fra disse 

ved ændring af temperatur og luftfugtig-

hed. Undgå tillige træk på gulvet fra f.eks 

døre og vinduer da dette vil forstyrre 

hærdeprocessen. 

| Emballage
 10 kg dunk

| Lagring
  opbevares tørt og køligt

 1 år i tæt, lukket emballage

| Sikkerhed og miljø
   Se senest opdaterede sikkerhedsdata-

blad for produktet.

|  www.schonox.dk  |

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika 

Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller 

mundtligt har givet til købere eller slutbrugere 

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne 

erfaringer og baseret på godkendt praksis og det 

teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau 

på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag 

eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af 

nogen art, og som ikke medfører noget yderligere 

ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der 

måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 

Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at 

undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores 

produkter er egnede til den påtænkte brug og i øv-

rigt at sørge for, at produkterne opbevares og an-

vendes på korrekt måde i overensstemmelse med 

meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete 

forhold, således at skader eller mindre tilfreds-

stillende resultater undgås.  Enhver ordre er alene 

accepteret og enhver leverance alene effektueret i 

henhold til  Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og 

leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 

accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. 

Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-

tisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 

i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 

skal betragtes som vejledende, med mindre andet 

er angivet.
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