
Tehnični podatki
Osnova: posebna akrilna disperzija z
dodatki
Barva: modra
Gostota: 1,3 kg/l
Temperatura shranjevanja: ne nižja
kot + 5 °C
Delovna temperatura in temperatura
podlage: ne nižja kot + 15 °C
Poraba materiala/pokrivanje: pribli-
žno 100 - 150 g/m2

Čas sušenja: približno 1 - 4 ur

Vse vrednosti so samo približne, podle-
gajo lokalnim klimatskim odstopanjem.

lastnosti izdelka
EMICODE EC 1PLUS R: zelo nizke emisije
PLUS
brez topil po TRGS 610
za notranjo uporabo
Enokomponenten
za zidne in talne površine
zagotavlja optimalen oprijem
dobre protidrsne lastnosti
kratek čas sušenja
enostaven nanos z valjčkom
nizka poraba / visoka pokrivnost
primeren za uporabo pri sistemih tal-
nega ogrevanja
blag vonj
pripravljen za uporabo

Uporaba
SCHÖNOX SHP je primeren:
kot temeljni premaz za izboljšanje opri-
jema na gladkih, nevpojnih in nepoško-
dovanih podlagah.

Podlage
SCHÖNOX SHP je primeren za:
stare podlage, kot keramične ploščice,
naravni kamen in teraco
nezadostno peskane lite asfaltne
estrihe ali valjani asfaltni beton
stare izolirane/premazane površine
stare gladke in neprepustne betonske
podlage
Magnezitne estrihe
stare podlage z ostanki starih vodood-
pornih lepil
jeklo in druge kovine
polno lepljene, temeljito očiščene in
obrušene, odporne talne obloge (z iz-
jemo PO oblog)

Omejeno primerne za vpojne podlage
(lahko prihaja do nastanka površinskega
sloja).

Zahteve za podlage
Ustrezna trdnost, nosilnost, dimenzij-
ska stabilnost in trajna suhost.

Brez ostankov, ki zmanjšujejo oprijem,
npr. prahu, umazanije, olja, maščob, vo-
ska, čistilnih sredstev in prostih delcev
peska.
Odstranite z ustreznimi postopki, npr.
z osnovnim čiščenjem ali razmastitvijo,
vse snovi, ki bi lahko zmanjšale oprijem.

Sloje vodotopnih lepil, npr. lepil iz sul-
fatnih lugov, je potrebno mehansko
odstraniti. Ostale ostanke lepil je po-
trebno premazati s pomočjo SCHÖNOX
EG.
Stara vodoodporna lepila je potrebno
temeljito odstraniti.
Stare obloge morajo imeti zadosten
oprijem s podlago. Obloge s slabim opri-
jemom je potrebno odstraniti.
Stari tlaki, kot so keramične ploščice,
morajo biti temeljito očiščeni in obru-
šeni.
Za vinilne plošče z vsebnostjo azbesta
se priporoča samo osnovno čiščenje.
Prostori v zgradbah brez kletnih prosto-
rov morajo biti zaščiteni pred kapilar-
nim dvigom vlage v skladu s standardi.

Veljajo zahteve ustreznih veljavnih
standardov, direktiv in tehničnih pred-
pisov.
Zaprte PU obloge ali obloge s PU pre-
mazom, neodstranljiv s pomočjo kemič-
nega odstranjevalca, niso primerne za
obdelavo s SCHÖNOX SHP. V primeru
dvomov naredite testno polje na po-
skusni površini. SCHÖNOX SHP mora
ustvariti zaprt film.

Mešalno razmerje
SCHÖNOX SHP nanašajte nerazredčen.

Priporočeni način dela
SCHÖNOX SHP pred uporabo preme-
šajte.
Nanesite temeljni premaz s pomočjo
ustreznega orodja, npr. valjčka s kratko
dlako ali ščetko, enakomerno na suho
podlago. Preprečite nastajanje luž.
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PROGRAM ZA VGRADNJO TALNIH OBLOG
Posebna enokomponentna akrilna disperzija brez topil
SCHÖNOX SHP je poseben temeljni premaz za nepoškodovane, nevpojne, gladke podlage. Posebej primeren je za polaganje na
stare obloga iz keramike, vinila, linoleja in gume.
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Talne izravnalne mase SCHÖNOX lahko
nanašate šele po času sušenja 1 - 2 h.
Ustrezne talne izravnalne mase boste
našli v tehničnih listih.
Upoštevajte čas sušenja magnezitnih
estrihov, ki znaša 4 ure.
Na ustreznih, dimenzijsko stabilnih
podlagah lahko SCHÖNOX SHP upora-
bite tudi pod keramičnimi oblogami in
naravnem kamnu. Upoštevajte infor-
macije glede uporabe pod keramičnimi
oblogami SCHÖNOX SHP, navedenih v
tehničnem listu.

Stare vinilne, linolej ali gumijaste
obloge (do 2,5 mm)
Priporočene izravnalne mase:
SCHÖNOX AP, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX
APF
Minimalna debelina sloja je 3,0 mm.
Stare obloge s penjenimi hrbtišči niso
ustrezne.
Glede oblog > 2,5 mm se posvetujte pri
tehnični službi za dodatna pojasnila.
V primeru pričakovanih visokih toč-
kovnih obremenitev (npr. v bolnišni-
cah itd.), se ne priporoča polaganje na
stare obloge.
Na stare mehke obloge lahko parket
polagate le v omejeni meri. Glede kon-
kretne aplikacije se posvetujte s stro-
kovnjakom.

Pakiranje
12,0 kg plastično vedro
5,0 kg plastično vedro

Skladiščenje
SCHÖNOX SHP shranjujte na hladnem
in suhemmestu, kjer ni nevarnosti zmr-
zali.
Čas skladiščenja 1 leto (v zaprti emba-
laži).
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: zelo nizka vsebnost emisij
PLUS

GISCODE
D1 - disperzijska lepila in temeljni pre-
mazi brez topil

EPD - lastnik izjave
SCHONOX GmbH, zakoniti član Deutche
Bauchemie in Industrieverband Klebsto-
ffe izjavlja, da izdelek izpolnjuje kriterije
za disperzijski proizvod razreda A. disper-
zijski proizvod, brez topil.

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-DIV20140058-IBG1-DE
Datum izdaje
04.04.2014
Velja do
03.04.2019

Navodila
Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.
Pri uporabi dodatnih izdelkov upošte-
vajte navodila v ustreznih tehničnih
predpisih. V primeru dvomov priporo-
čamo, da zahtevate od proizvajalca do-
datne informacije.
Upoštevajte napotke v tehničnem
predpisu BEB "Beurteilen und Vorbe-
reiten von Untergründen; Verlegen
von elastischen und tekstilen Bo-
denbelägen, Schichtstoffelementen
(Laminat), Parkett und Holzpflaster;
Beheizte und unbeheizte Fußboden-
konstruktionen".
Ker je pri starih oblogah predvsem
pri večjih površinah možno ploskovno
lepljenje preizkusiti le delno, priporo-

čamo, da stranki izdate garancijo samo
za uporabljene materiale.
Če dvomite, opravite preizkus sami ali
zahtevajte strokovni nasvet.



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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