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SCHÖNOX SDG isolerar mot byggrestfukt (max 93%) i nygjutna betonggolv för att golvet snabbare ska kunna färdigställas. Det är en 

färdigblandad,  lösningsmedelsfri och vattenbaserad primer.  

Egenskaper 

 Till inomhusbruk 

 Vattenbaserad polymerdispersion 

 Till golv 

 Färdig att brukas 

 Enkel att påföra 

 Isolerar mot byggrestfukt 

 Lösningsmedelsfri 

 EMICODE EC1: mycket låg emission 

 

Användningsområde  

 SCHÖNOX SDG rekommenderas för 

betonggolv utan golvvärme med 

byggrestfukt på max 93 % RF innan 

avjämning med SCHÖNOX 

avjämningsmassor.  

 

Förbehandling av underlaget 

 Underlaget ska vara fast, stabilt, rent, fritt 

från olja, fett och damm.  

 Kontrollera hållfastheten och vidhäftningen 

på aktuellt underlag. Ta bort eventuellt 

svaga skikt mekaniskt. En primning kan 

aldrig förbättra underlagets hållfasthet.  

 Kontrollera RF i underlaget för att välja rätt 

metod, se mer under rubrik 

Bruksanvisning. 

 

Blandning 

 SCHÖNOX SDG är färdig att använda.  

. 

Bruksanvisning 

 Golvtemperaturen ska vara minst +15oC, 

och bäst resultat uppnås vid + 15 - 20oC,  

 Fördela primern jämnt över underlaget 

med roller. Undvik pölbildning. Låt torka 

och upprepa därefter korsvis. 

 Vid max 90% RF appliceras 2 skikt och 

avjämning kan ske samma dag. Första 

skiktet torkar på ca 15 minuter, det andra 

skiktet på ca 60 minuter (vid +20oC). 

 Vid max 93% RF appliceras 3 skikt och 

avjämning kan ske efter 24 timmar. 

Torktider: 1 skiktet – 15 min, 2 skiktet – 60 

min, 3 skiktet – 24 timmar (vid +20oC). 

Hälsa och miljö 

Märkning:  Ej märkningspliktig 

 

Hanteringsföreskrifter:  

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid stänk i 

ögonen skölj omedelbart med vatten. Vid 

hudkontakt tvätta med tvål och vatten. 

Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt. 

Redskap rengörs med vatten innan primern 

har torkat.  

 

För ytterligare information, se säkerhets-

datablad och miljödeklaration. 

 

Förpackning 

 10 kg  

 

Lagring 

 1 år i oöppnad förpackning. 

 Lagras torrt, svalt och frostfritt. 

 

 

Teknisk data 

 Typ:  Polymer dispersion 

 pH:  Ca 3 

 Torrhalt: Ca 50% 

 Densitet: 1,2 kg/liter 

 Färg:  Gul 

 Arbets- 

temperatur: + 15 oC gäller också 

   underlaget. Bäst vid 

   + 15 oC - +20 oC 

 Åtgång:  Ca 250-300 g/m2  

.  
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The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

 

Informationen är baserade på laboratorie-

utredningar och lång praktisk erfarenhet. 

Uppgifterna är orienterande och avser att 

hjälpa användaren att finna den lämpligaste 

arbetsmetoden. Eftersom användarens 

produktionsförhållanden ligger utanför vår 

kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, 

påverkade av lokala omständigheter. I varje 

enskilt fall rekommenderas provning och 

kontinuerlig kontroll. 

SIKA SVERIGE AB 

Box 11550 

163 08 Spånga 

T +46 8 621 79 00 
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