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SCHÖNOX SHP er en løsemiddelfri og vannbasert primer med svært bra vedheft til de fleste typer av ikke sugende underlag. SCHÖNOX
SHP brukes som vedheftsforbedrer ved sparkling eller montering av keramikk på underlag som normalt en epoksyprimer til nå har vært
anbefalt.

Produktegenskaper
 Løsemiddelfri
 Til innen- og utendørs bruk
 Vannbasert polymerdispersjon
 Til gulv og vegg
 Ferdig til bruk
 Enkel å påføre
 Til gulv med varme
 Forbedrer vedheften mot underlaget

ved bruk av sementbaserte produkter, og
maks 85 % RF ved gipsbaserte produkter.
 Eventuell gulvvarme skal være avstengt i
minst 1 døgn før priming, og 7 dager etter.
Øk varmen deretter med cs. 5 o C pr. døgn.

Blandingsforhold
 SCHÖNOX SHP brukes ufortynnet.

Bruksanvisning
Bruksområder
SCHÖNOX SHP egner seg som vedheftsforbedrer til:
 Glatte og tette gulv- og veggunderlag
innen- og utendørs før bruk av SCHÖNOX
sparkelmasser eller flislim.
SCHÖNOX SHP kan brukes til følgende
underlag:
 Alle typer keramiske fliser ol
 Naturstein
 Metall-/stålplater
 Aluminium og andre metaller
 Epoksy gulvmaling
 Epoksymasse
 Kvartsvinylplater ol. harde gulvmaterialer
 Skal alltid overdekkes med SCHÖNOX 1KDS – diffusjonsåpen membran - utvendig

 Gulvtemperaturen skal være mellom + 10
o
C og + 20 oC, samt kontroller luftfuktigheten.
 Underlaget skal være fast og tørt, samt
godt rengjort og fritt for olje, fett, voks,
polish ol.
 Bruk alltid SCHÖNOX SHP utfortynnet.
 Fordel primeren jevnt utover det rengjorte
underlaget med børste, pensel eller rulle.
Unngå damdannelse.
 Ved bruk utendørs skal den primede flaten
alltid behandles med egnet SCHÖNOX
membran.
OBS!
Membran skal påføres etter en eventuell
avretting/sparkling og gjøres så høyt opp i
konstruksjonen som mulig.

Forbehandling av underlag

Helse og miljø

 Underlaget skal være fast, stabilt og tørt.
Skal ikke brukes på fuktige underlag ell er
underlag med tilsigende fukt.
 Kontroller holdfastheten og vedheft på
tilstøtende underlag. Fjern eventuelle
svake sjikt mekanisk. En priming kan aldri
forbedre underlagets holdfasthet.
 Underlaget skal være rengjort og fritt for
olje, fett, støv ol. Spesielt kan gamle
steingulv være behandlet med voks, polish
og lignende.
 Alle typer av metallunderlag som utsettes
for fukt, må forbehandles med korrosjonsbehandling før priming med SCHÖNOX
SHP.
 Kontroller RF i underlaget, maks 95 % RF

 Helsefare:

Ingen merkeplikt

Håndteringsforskrifter
Oppbevares utilgjengelig for barn. Ved hudkontakt, vask godt med såpe og vann.
Unngå kontakt ved å bruke maske og
beskyttelsesklær. Håndteres forsiktig.
Redskap rengjøres med vann før primeren
tørker.
For ytterligere informasjon se Sikkerhetdatablad.

Emballasje
 5 kg rektangulært spann

Lagring
 1 år i uåpnet emballasje.
 Lagres tørt, svalt og frostfritt.
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Tekniske data
 Type:

Akryllateks spesialdispersjon
 Farge:
Blå
 Egenvekt:
1,3 kg/liter
 Løsningsmiddel: Vann
 Arbeidstemperatur:
+ 5 oC gjelder også
underlaget. Best ved
+ 10 o C - +20 oC
 Forbruk:
Ca. 100-150 g/ m2
 Tørketid:
0,5-3 timer
.
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Informasjonen er basert på laboratorieprøver og
lang erfaring. Opplysningene er orienteren de og
har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til

Tips

riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da
arbeidsforholdene ligger utenfør vår kontroll, kan
vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som
oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil

 SCHÖNOX SHP kan benyttes på private
våtrom uten overdekking av membran.
 SCHÖNOX SHP er ikke egnet til bruk i
svømmebasseng
 Priming kan aldri forsterke et dårlig
underlag

ved ett av våre produkter.

The SCHÖNOX management system is certified
according to ISO 9001 and 14001 by DQS.
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