
Technische gegevens
Basis: SMP
Consistentie: thixotropisch
Kleur: wit
Materiaalverbruik:
ca. 44 ml/m
Soortelijk gewicht (dichtheid):
1,3 kg/l
Trek-schuifsterkte (DIN 52283):
1,5 N/mm²; 3 mm lijmlaag
(23 °C / 50 %-r.F.)
Scheuroverbrugging: ~ 300 %
Velvorming: na ca. 5 minuten
Verwerkingstemperatuur:
+ 5 °C tot + 35 °C
Temperatuurbestendigheid in uitge-
harde toestand: -40 °C tot +80 °C
Doorharding: 3 mm/24 uur (bij 20 °C)
Afbinding: door luchtvochtigheid

Alle gegevens zijn ca.-waarden, zijn on-
derhevig aan wisselende omgevings-
temperaturen en onderscheiden zich
naar zuigkracht van ondergrond en ge-
reedschap.

Producteigenschappen
voor binnen en buiten
extreme verhoging van de kleefkracht
uitstekende hechting op bijna alle
ondergronden
watervrij
neutrale geur
elastisch
goede hechting
isocyanaatvrij
universeel toepasbaar
bestand tegen veroudering
gebruiksklaar
stoot- en trillingsvast
veroorzaakt geen corrosie bij
metaalverlijmingen
goede hitte- en koudebestendigheid

Toepassingsgebied
SCHÖNOX SLK is geschikt voor het verlij-
men van:
plinten, profielen en PVC-trappen
parketdelen
metaal en kunststof
gelakte hout- en kunststofdelen
Spiegels, die volgens DIN EN 1036
zijn gemaakt
gipskartonplaten
keramische bekledingen
isolatieplaten
deurkozijnen en vensterbanken
gips-ornamenten
beton en keramiek
glas

Ondergronden
SCHÖNOX SLK is geschikt voor:
pleister
metselwerk
beton
cementdekvloeren en snelcement-
dekvloer-systemen
houten ondergronden
bestaande ondergronden zoals
keramische bekledingen, natuursteen-
bekledingen en terrazzo

Eisen aan de ondergrond
Voldoende vastheid, draagkrachtig,
vormstabiel en duurzaam droog.
Vrij van lagen die de hechting kunnen
verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie,
vet en losse delen.
Scheidings- en sintellagen op ge-
schikte mechanische manier verwijde-
ren.
De eisen volgens de geldige normen,
richtlijnen en merkbladen zijn van
toepassing.

Gebruiksaanwijzing
SCHÖNOX SLK met een hand- of lucht-
drukpistool opbrengen.
Voor verlijmingen SCHÖNOX SLK in
rupsvorm opbrengen. Het te verlijmen
tweede deel direct in de lijm drukken.
SCHÖNOX SLK kan in combinatie met
de meest gangbare verfsystemen op
dispersie- of alkydharsbasis worden in-
gezet. Let op de voorschriften van de
verffabrikant. In geval van twijfel raden
wij een proefverlijming an.
Advies voor de spiegelverlijming: De
montage en verlijming van spiegels
uitvoeren volgens de geldige richtlij-
nen, zoals bv. technische richtlijn Nr.
11 van het glasambacht, DIN EN 1036.
SCHÖNOX SLK wordt in verticale rup-
sen met een maximale lengte van 20
cm (maximale breedte na het aan-
drukken ca. 10 mm) in een afstand
van ca. 20 cm op de spiegelachter-
kant aangebracht. De laagdikte van de
lijm mag in aangedrukte toestand niet
dikker zijn dan 2 mm. Puntsgewijs of
in vlakken aanbrengen van SCHÖNOX
SLK moet worden vermeden. Totdat de
lijm niet meer reageert moet de spie-
gel d.m.v. hulpmiddelen tegen omkie-
pen resp. wegglijden beschermd wor-
den. Voor het uitharden van SCHÖNOX
SLK moet voor voldoende luchtcircula-
tieworden gezorgd, omdat voor het uit-
harden luchtvochtigheid nodig is.
Geen hechting mogelijk met
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Productdatablad

SCHÖNOX® SLK
Lijm voor plinten
speciaal geschikt voor de verlijming van plinten. Zeer hoge aanvangshechting. Blijft ook onder spanning
vastzitten. Tevens geschikt voor verschillende reparaties en andere verlijmingen.
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polyolefine.

Verpakking
300 ml cartouche (12 stuks per doos)

Opslag
SCHÖNOX SLK koel, droog en vorstvrij
bewaren.
Gedurende 1 jaar houdbaar
(in ongeopende verpakking).
Aangebroken verpakking direct weer
sluiten en zo mogelijk op korte termijn
verbruiken.
SCHÖNOX SLK kan tot -20 °C max. 7 da-
gen worden vervoerd.

Milieu
Verpakking volledig leeg volgens de
geldende voorschriften afvoeren.
Voor het afvoeren van productresten,
waswater en verpakking met product-
resten, s.v.p. de plaatselijk geldende
voorschriften in acht nemen.

GISCODE
RS 10 - Lijmen, methoxysilaanhoudend
(geen gronderingen)

EPD - Eigendeclaratie
Hiermede bevestigt Sika Deutschland
GmbH dat het product aan de criteria
van de milieu-productdeclaratie voor re-
actiehars op polyurethaan- of SMP-basis,
gevuld of op waterige basis, oplosmid-
delvrij voldoet.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE
volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring
FEICA - Association of the European Ad-
hesive and Sealant Industry
Uitgever
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programma-eigenaar
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaratienummer
EPD-FEI-20150250-IBG1-EN

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voor-
schriften moeten in acht genomen worden. De er-
kende regels voor bouwkunst en techniek zijn van
toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwa-
liteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzin-
gen zijn gebaseerd op testen en praktische ervarin-
gen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg
voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de
bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en ver-
werking hebben. Met de uitgave van dit productda-
tablad vervallen alle voorgaande.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl

Het Sika managementsysteem is door het SQS

gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.

SCHÖNOX® SLK
Productdatablad
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Advies
Verontreinigingen op de bekleding
direct verwijderen en restsluier met
geschikte onderhoudsmiddelen (bv.
SCHÖNOX FIX CLEAN) verwijderen.
Uitgehard materiaal kan alleen nog
mechanisch worden verwijderd.
Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX
CLEAN reinigen.
Let op advies van de bekledingsfabri-
kant. In geval van twijfel raden wij een
proefverlijming aan.
Het BEB-(Bundesverband Estrich und
Belag) merkblad betr. "Beurteilen und
Vorbereiten von Untergründen; Ver-
legen von elastischen und textilen
Bodenbelägen, Schichtstoffelementen
(Laminat), Parkett und Holzpflaster; Be-
heizte und unbeheizte Fußbodenkonst-
ruktionen" moet in acht worden geno-
men.


