
Tehnični podatki
Osnova: cement, ki se hitro strdi

Čas obdelave: približno 60 min. pri

+20 °C

Pripravljen za pohodne obremenitve:

približno po 6 h

Pripravljen za polaganje:

- za keramične ploščice približno po 3

dneh (do debeline 50 mm). Preosta-

nek vlage ≤ 3,0 CM-%.

- za difuzno prepustne tekstilne

obloge približno čez 3 dni (do debe-

line 50mm). Preostanek vlage ≤ 3,0

CM-%.

- za paro prestrezajoče tekstilne

obloge, elastične obloge, parket in

hladno strjene premaze iz umetnih

smol, približno po 7 dneh (do de-

beline 50 mm). Preostanek vlage ≤

2,0 CM-%.

-Za ogrevane estrihe po standardu

EN 1264 ≤ 1,8 CM-% za vse vrste

oblog

Merjenje s pomočjo naprave CM, glej
delovni postopek
Delovna temperatura: +5 °C do +30

°C

Temperaturna odpornost: s talnim

ogrevanjem do temperature vira 65

°C

Vse vrednosti so samo približne, podle-

gajo lokalnim klimatskim odstopanjem.

lastnosti izdelka
EMICODE EC 1PLUS R: zelo nizke emisije

PLUS, regulirano

za notranjo in zunanjo uporabo

primeren za mokre prostore

odporen proti mrazu

primeren za črpanje

enostavna vgradnja, ne lepi se na

orodje

hitro vezoč s podaljšano možnostjo ob-

delave

kratek čas sušenja, da je pripravljen za

polaganje

majhna notranja nape-

tost/obremenitev

primeren za uporabo skupaj s sistemi

talnega ogrevanja

visoke trdnosti

nizka vsebnost kromatov po REACH

Uporaba
SCHÖNOX SEB je primeren za pripravo:
za izdelavo veznih in plavajočih estri-

hov na izolacijski material ali ločilni sloj

po DIN 18 353 in DIN 18 560

ogrevane estrihe

estrihe z zaključnim premazom s hla-

dno strjeno smolo

estrihe za balkone in terase

estrihov v mokrih prostorih (razreda

vlažnostne obremenitve A0, B0, A, B,

C)

izdelavo estrihov, pripravljenih za pola-

ganje v kratkem času

popravil na hitro se sušečih estrihih

za notranje in zunanje prostore, mešan z

ustreznimi polnili

Zahteve za podlage
Splošne informacije:
Ustrezna trdnost, nosilnost, dimenzij-

ska stabilnost in trajna suhost.

Podlage s pričakovanim kapilarnim dvi-

gom vlage morajo biti zaščitene v

skladu s standardom.

Vezni estrihi:

Brez ostankov, ki zmanjšujejo oprijem,

npr. prahu, umazanije, olja, maščob in

nesprijetih delcev.

Obdelava površin oziroma vse "neopri-

jete" dele podlage je potrebno mehan-

sko odstraniti in podlago po potrebi

popraviti s pomočjo izravnalnih mas

SCHÖNOX.

Premažite podlago s pomočjo

SCHÖNOX KH (1:5) ali SCHÖNOX VD

(1:5).

Nato uporabite SCHÖNOX DSP kot le-

pilno pasto.

Alternativno, pri popravilih manjšega

obsega, uporabite lepilno pasto s slo-

jem SCHÖNOX KH ali SCHÖNOX VD (25

kg SCHÖNOX SEB + 2,0 kg SCHÖNOX

KH/SCHÖNOX VD + 12,0 l vode).

Estrih nanašajte v še vedno mokro le-

pilno pasto.

Veljajo zahteve ustreznih veljavnih

standardov, direktiv in tehničnih pred-

pisov.

Poraba materiala
SCHÖNOX SEB MR 1 : 6
na cm debeline estriha 2,9 kg/m2

na m3 malte za estrih 290 kg

SCHÖNOX SEB MR 1 : 5
na cm debeline estriha 3,4 kg/m2

na m3 malte za estrih 340 kg

SCHÖNOX SEB MR 1 : 4
na cm debeline estriha 4,0 kg/m2

na m3 malte za estrih 400 kg

Mešalno razmerje
SCHÖNOX SEB/polnilo 1:6; razred CT F4

SCHÖNOX SEB/polnilo 1:5; razred CT F5

SCHÖNOX SEB/polnilo 1:4; razred CT F6

Za eno zmes v 200 l mešalniku:

MR 1 : 6
SCHÖNOX SEB 50 kg

Pesek za estrihe 0 do 8 mm 300 kg

voda do 22,5 l

MR 1 : 5
SCHÖNOX SEB 62,5 kg

Pesek za estrihe 0 do 8 mm 315 kg
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Vezivo za hitrovezne cementne estrihe.
Hitrovezno vezivo za mešanje s peskom za estrihe (0-8 mm), za pripravo cementnih hitro veznih estrihov razreda trdnosti CT F4

do F6 po standardu EN 13 813. Za notranjo in zunanjo uporabo.
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voda do 28 l

MR 1 : 4
SCHÖNOX SEB 75 kg

Pesek za estrihe 0 do 8 mm 300 kg

voda do 34 l

Priporočeni način dela
Premešajte SCHÖNOX SEB s pomočjo

mešalca za estrihe ali prisilnega me-

šalca s peskom za estrihe od 0 do 8

mm (po DIN 4226, zrnatost med A8

in B8) ter čisto hladno vodo in na-

pravite homogeno zmes. Premešajte

v trdo plastično konzistenco. Potrebno

mešalno razmerje SCHÖNOX SEB in pe-

sek za estrihe je odvisen od zahtev.

SCHÖNOX SEB hitro pripravite, razpore-

dite, zgostite in zgladite. Priporočamo

samodejno glajenje. Pripravite le toliko

malte, koliko je lahko uporabite v 60

minutah.

Robove in delovne prekinitve je po-

trebno upoštevati.

Pripravljenost za polaganje mora biti

zajamčena z merjenjem preostanka

vlage s pomočjo naprave CM. Vzorec

se odvzame iz celotnega prereza. Teža

originalnega vzorca je 50 g. Pretresajte

vzorec 1 minuto in končno vrednost od-

štejte čez 4 naslednje minute.

Hitro vezoče estrihe SCHÖNOX SEB v

času strjevanja varujte pred visokimi

temperaturami okolja, neposrednimi

sončnimi žarki in prepihom.

Ogrevane estrihe po DIN EN 1264 zač-

nite ogrevati po 7 dneh. V ta namen

vzdržujte 3 dni temperaturo pretočne

vode na 25 °C in nato 4 dni na največji

vrednosti (največ 65 °C). Nato pustite,

da se estrih ohladi (zaščite pred pre-

pihom in hitrim ohlajevanjem). Talne

obloge polagajte pri temperaturi povr-

šine do 18 °C (ustreza temperaturi pre-

točne vode 20 do 25 °C - odvisno od

temp. okolja).

V primeru ogrevanih estrihov priporo-

čamo, da upoštevate napotke "Schnitt-

stellenkoordination bei beheizten Fu-

ßbodenkonstruktionen" od Bundesver-

band Flächenheizung e.V.

Orodje operite z vodo neposredno po

uporabi.

Pakiranje
25,0 kg papirnata vreča

Skladiščenje
SCHÖNOX SEB shranjujte na hladnem in

suhem mestu.

Čas skladiščenja 6 mesecev (v zaprti

embalaži).

Odprto embalažo po uporabi takoj za-

prite in čim prej porabite.

Odstranjevanje
Embalažo popolnoma izpraznite in od-

stranite v skladu s predpisi.

Pri odstranjevanju ostankov izdelka,

odpadne vode in embalaže z ostanki

proizvoda upoštevajte krajevne ura-

dne predpise.

EMICODE
EC 1PLUS R: zelo nizka vsebnost emisij

PLUS, regulirano

GISCODE
ZP1 – izdelki, ki vsebujejo cement z

nizko vsebnostjo kromatov

EPD - lastnik izjave
SCHONOX GmbH, zakoniti član Deutche

Bauchemie in Industrieverband Klebsto-

ffe izjavlja, da izdelek izpolnjuje kriterije

za disperzijski proizvod razreda A. modi-

ficirane mineralne malte, skupina 1.

OKOLJSKA IZJAVA
acc. ISO 14025 in EN 15804

Lastnik izjave
Deutsche Bauchemie e.V.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Verband der deutschen Lack- und Druck-

farbenindustrie e.V.

Urednik
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Lastnik programa
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Številka deklaracije
EPD-DIV-20130097-IBE1-DE
Datum izdaje
30.07.2013

Velja do
29.07.2018

Navodila
SCHÖNOX SEB vsebuje cement. Ko

pride v stik z vodo, reagira alkalno, zato

si zavarujte kožo, oči in dihala. Ne vdi-

havajte prahu. V primeru stika takoj

sperite z obilo vode. V primeru stika z

očmi poiščite zdravniško pomoč.

Visoka vlažnost, nizka temperatura in

večja debelina upočasnjujejo strjeva-

nje in pripravljenost podlage za polaga-

nje, medtem ko visoke temperature ta

proces pospešujejo.

Uporabiti je mogoče armiranje (npr.

mešanica steklenih vlaken AR). Zahte-

vajte napotke proizvajalca.

SCHÖNOX SEB mešajte samo z navede-

nimimateriali. Nemešajte s cementom

ali drugimi kemičnimi dodatki.

Pri uporabi dodatnih izdelkov upošte-

vajte navodila v ustreznih tehničnih

predpisih. V primeru dvomov priporo-

čamo, da zahtevate od proizvajalca do-

datne informacije.



Upoštevajte priporočila, direktive, predpise DIN in na-

vodila v varnostnih listih. Veljajo tudi priznana pravila

in smernice gradbene stroke. Jamčimo za to, da naši

izdelki zapuščajo proizvodni obrat v brezhibnem sta-

nju. Kljub temu, da so naša priporočila, kako izdelek

uporabljajte, zasnovana na preizkusih in praktičnih iz-

kušnjah, gre samo za splošne napotke, ki ne zagota-

vljajo konkretnih lastnosti teh izdelkov, ker nimamo

nobenega vpliva na gradbene pogoje, na izvajanje

del ali na način obdelave. Ta tehnični predpis za pro-

izvode nadomešča vse predhodne različice.

Sika d.o.o.

Prevale 13, 1236 Trzin

Tel: +386 (0)1 580 95 34

Fax: +386 (0)1 580 95 33

Email: info@si.sika.com

Slovenija

QUA L ITÄ T S M A N A G E M E NTSYSTEM

Z
E R T I F I Z I E R T E

S

DIN EN ISO 9001

Reg. Nr.  3116-01

Sistem upravljanja kakovosti SCHÖNOX CHÖNOX je

certificiran v skladu z ISO 9001 in 14001 organ DQS.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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