
Tekniset tiedot
Pohja: Modifioitu silikaattihartsi + ko-
vetin
Tiheys 1,3 kg/l
Materiaalin menekki n. 1,3 kg/dm3

Varastointilämpötila ei saa olla alle
+10 °C
Työstölämpötila: ei saa olla alle + 15
°C
Työstöaika n. 10 minuuttia lämpötilan
ollessa +20 °C
Kävelynkestävä n. 30 minuutin kulut-
tua
Täysin kuormitettavissa n. 24 tunnin
kuluttua

Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja,
jotka vaihtelevat olosuhteiden mu-
kaan.

Tuotteen ominaisuudet
EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt
neutraali haju
helposti sekoitettavissa omassa pullos-
saan
erillistä sekoitinta ei tarvita
erittäin riittoisa
hyvä kuormituksenkesto
nopea kovettuminen
matala viskositeetti
hyvä tunkeutuminen
soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin
normin TRGS 610 mukaisesti liuottee-
ton

Käyttöalueet
SCHÖNOX SGH soveltuu:
Tasoitehalkeamien / kuivumiskutistu-
mien täyttöön
sisäkäyttöön.

Sekoitussuhde
Tilavuusosat:
Sekoitussuhde 1 : 1

Asennussuositus
Kaada komponentti B, komponentti
A:n sekaan.
Sulje pullo ja ravista voimakkaasti vä-
hintään 15 sekuntia.
Sekoituksen tulee olla homogeeninen
ilman raitoja tai värjäytymiä.
Katkaise pullon kärki täsmäämään hal-
keaman leveyteen.
Valmis seos on käytettävä heti.
Levitä SCHÖNOX SGH suoraan halkea-
miin tai saumoihin ja levitä ylipursuava
materiaali lastalla tasaiseksi.
Liimaukseen, pienen odotusajan jäl-
keen (parempi koostumus liimauk-
seen) levitä SCHÖNOX SGH esim. las-
talla ja aseta palaset liimaan suoraan.
Tasoitehalkeamien tehokas sulkemi-
nen: Levennä halkeamaa. Riippuen
halkeaman geometriasta, pituudesta
ja lattian kuormitettavuudesta, jo-

kaista 20 - 50 cm kohti tulisi sahata
rako ja asentaa korjaushakanen. Täytä
rako SCHÖNOX SGH ja umpeenhiekoita
SCHÖNOX-kvartsihiekalla tuotteen ol-
lessa tuoretta (0,2 - 0,8 mm). Älä kuor-
mita rakoa, ennen kuin se on kovettu-
nut

Pakkaus
300 ml n muovipullo
komponentti A
300 ml n muovipullo
komponentti B
6 x 2 kpl/laatikko
Tasoitteen korjaushakaset (6 pussia,
20kpl per pussi)

Varastointi
SCHÖNOX SGH varastoidaan viileässä ja
kuivassa. Ei saa jäätyä.
Säilyvyys: 1 vuosi (avaamattomassa
pakkauksessa).

Jätteiden käsittely
Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja
hävitettävä määräysten mukaisesti.
Tuotejäämät, pesunesteet ja pakkauk-
set sekä niihin liittyvät haitallisia ai-
neita sisältävät tuotteet on hävitettävä
määräysten mukaisesti.

EMICODE
EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt

Vaaralausekkeet
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemial-
listen tuotteiden turvallisesta käsitte-
lystä, varastoinnista ja hävittämisestä
käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyt-
töturvallisuustiedote, jossa on tietoa
fysikaalisista, ekologisista, toksikologi-
sista ja muista turvallisuuteen liitty-
vistä asioista. Tarkasta kaikki asiaan-
kuuluvat paikalliset säädökset esimer-
kiksi vaarallisten aineiden käyttö ja
kierrätys.
Vain koulutettujen ammattilaisten käyt-
töön.

| www.casco.fi |

Tuoteseloste

SCHÖNOX® SGH
2-Komponenttinen, silikaattihartsipohjainen injektointineste
Soveltuu tasoitehalkeamien ja kutistumahalkeamien täyttöön ja metalliliitoksien liimaukseen. Korjaus-
hakaset sisältyvät toimitukseen.
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Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -stan-
dardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä raken-
nusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että
tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheet-
tömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja
käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu
vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä
ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyt-
tökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuot-
teen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki ai-
emmat versiot.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi

The Sika management system is certified to ISO

9001 and 14001 by SQS

SCHÖNOX® SGH
Tuoteseloste
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Ohje
Vinkki:
Voit säilyttää B komponenttipullon ja
käyttää sitä osittaisten sekoitusten se-
koittamiseen.
SCHÖNOX SGH pohjustaminen esim.
SCHÖNOX SHP ei ole mahdollista. Käytä
aina silikahiekkaa (katso asennussuo-
situs)
Työkalut puhdistetaan heti käytön jäl-
keen.
Valmiiksi kovettunut materiaali voi-
daan poistaa vain mekaanisesti.


