
Technische gegevens
Pottijd: ca. 30 minuten bij +20 °C

Begaanbaar: na ca. 3 uur

Bekleedbaar:

- tot 10 mm na ca. 24 uur voor

keramische bekledingen

-bij verhoging om nog eens 5 mm tel-

kens 24 uur langere droogtijd

Verwerkingstemperatuur:

niet onder +5 °C vloertemperatuur

Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm

Brandgedrag: A2fl s1

Alle gegevens zijn ca.-waarden en

zijn onderhevig aan wisselende omge-

vingstemperaturen.

Producteigenschappen
EMICODE EC 1PLUS R:

zeer emissie-arm, regulerend

RAL UZ 113: zeer emissiearm, dus

milieuvriendelijk

voor binnen

met vlakke vezelstructuur

scheuroverbruggend

zelfverlopend

gering verbruik

na ca. 3 uur begaanbaar

hoge elasticiteit

hoge vastheid

hoog kunsthars-veredeld

verwerkingsvriendelijk

pompbaar

spanningsarm

laagdikten van 3 tot 20 mm, zonder

toeslag

geschikt op vloerverwarming

geschikt voor dunne vloerverwarmin-

gen

bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529

chromaatarm volgens REACH

Toepassingsgebied
SCHÖNOX SPF is geschikt voor het uit-
vlakken, egaliseren en nivelleren van
ondergronden:
onder keramische tegels en natuur-

steen

in combinatie met SCHÖNOX ontkop-

pelingssystemen (SCHÖNOX EDP, SCHÖ-

NOX TSD 3 mm)

in combinatie met dunne warmwa-

ter of electrische vloerverwarming, bv.

Uponor of Magnum

binnen.

Ondergronden
SCHÖNOX SPF is geschikt voor het uit-
vlakken, egaliseren en nivelleren van:
beton

cementdekvloeren en snelcement-

dekvloer-systemen

calciumsulfaatgebonden dekvloeren

(anhydriet)

magnesietvloeren met minerale

toeslag

bestaande ondergronden zoals

keramische bekledingen, natuur-

steenbekledingen en terrazzo

oude ondergronden met oude

watervaste lijmresten

geschikte spaan- of OSB-platen

vastgeschroefd

houten vloeren

houten ondergronden in combinatie

met keramische bekleding en natuur-

steen (dikte minstens 15 mm), gecom-

bineerd met SCHÖNOX PZG en SCHÖ-

NOX Q12, minimale laagdikte SCHÖNOX

SPF 8mm. Op demet SCHÖNOX SPF ge-

ëgaliseerde houten ondergronden kun-

nen keramische bekledingen en ver-

kleuringsongevoelig natuursteen zon-

der grondering met de zeer flexibele

en spanningsafbouwende dunbedmor-

tel SCHÖNOX Q12 worden verlijmd.

SCHÖNOX Q12 voldoet aan de classifi-

catie C2 TE S2. Let op het productda-

tablad van SCHÖNOX Q12. Een speciale

ontkoppeling is niet noodzakelijk.

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 e.d. op ge-

schikte mechanische manier bv. door

schuren, stralen of frezen verwijderen.

Oude, losse of slecht hechtende egali-

seerlagen mechanisch verwijderen.

Bij latere toepassing van keramische

bekledingen moeten cementdekvloe-

ren min. 28 dagen oud zijn en een

restvochtgehalte van ≤ 2,0 CM-%

(verwarmde dekvloerconstructies ≤

2,0 CM-%) en calciumsulfaatgebonden

dekvloeren (anhydriet) van ≤ 0,5 CM-
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TEGELTECHNIEK
Zeer spanningsarm, buigvast, vezelversterkt nivelleermiddel
In verbinding met keramische bekledingen en natuursteen is SPF i.v.m. ingebedde vezels ideaal voor sanering en renovatie.

SCHÖNOX SPF is ideaal in combinatie met het pantserweefsel SCHÖNOX PZG. Voor binnen.
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% (verwarmde dekvloerconstructies ≤

0,3 CM-%) bevatten.

Wateroplosbare lijmlagen, bv. sulfiet-

looglijm, mechanisch verwijderen.

Vastzittende lijmresten met SCHÖNOX

GEA voorstrijken.

Oude watervaste lijmresten zoveel

mogelijk mechanisch verwijderen.

Oude keramische bekledingen en na-

tuursteen moeten duurzaam met de

ondergrond verbonden zijn, grondig

gereinigd en evt. geschuurd worden.

Niet onderkelderde ruimtes moeten

volgens bouwkundige norm tegen

opkomend vocht afgedicht zijn.

De eisen volgens de geldige normen,

richtlijnen en merkbladen zijn van

toepassing.

Let in combinatie met dunne vloerver-

warmingssystemen op het advies van

de fabrikant en i.v.m. de veelvoudige

systemen s.v.p. speciale informatie bij

de technische dienst inwinnen.

Houten ondergronden:
Houten planken moeten groef en mes-

sing hebben en goed op de balken-

laag zijn bevestigd. Houten planken

mogen zich ten opzichte van elkaar

niet bewegen en moeten een gelijkma-

tige houtvochtigheid aantonen. Losse

planken vastschroeven. Kapotte plan-

ken door een uitzettingsarme houtcon-

structie vervangen.

De onderconstructie van houten vloe-

ren moet duurzaam droog zijn, om

schade door vocht, vervorming, rot-

ting, schimmelvorming etc. te vermij-

den. Door randstroken en afstanden

voor voldoende ventilatie zorgen.

Het aanbrengen van geventileerde

plinten of ventilatiegleuven inplannen.

D.m.v. geschikte maatregelen verhin-

deren dat SCHÖNOX SPF in de randvoe-

gen loopt. Doorbuigen door grote las-

ten vermijden. Massieve houten onder-

gronden schuren en stofzuigen.

Voegen, scheuren en gaten kunnen

met SCHÖNOX PL, SCHÖNOX SuperFix

of een voegacryl worden gesloten.

Zwevende houtspaansplaten (V100)

als droge dekvloer kunnen niet geëga-

liseerd worden.

De breukkracht van de toegepaste ke-

ramische bekledingmoet aan de te ver-

wachten belasting worden aangepast.

Min. breukkracht: 1500 N. Dit komt

overeen met een keramische tegel vol-

gens DIN EN 176 <3% (grestegel) met

een dikte van 9mmbij een vierkant for-

maat. Wij adviseren de toepassing van

vierkante bekleding, aangezien bij een

rechthoekig formaat de breukkracht

wordt gehalveerd. Informatie over de

berekening van de breukkracht van

keramische bekledingen kunt u ontle-

nen aan het ZDB-merkblad „Mecha-

nisch hochbelastbare Bodenbeläge“.

Voor het verlijmen van keramische

bekleding op vloeren kunnen grès-,

porcellanato-grès-, splijttegels en klin-

kers volgens DIN EN 121, 176, 177, 178,

186-1, 186-2, 187-1 en 187-2 tot een

formaat van 40 x 40 cm resp. recht-

hoekige formatenmet een kantverhou-

ding 1:2 en een formaat van 60 x 30

worden toegepast. De bekleding moet

met rechte, doorlopende voegen wor-

den aangebracht.

De voegen worden over het algemeen

met de universele flexvoegen SCHÖ-

NOX SU of SCHÖNOX UF PREMIUM uit-

gevoerd. Er moet bij het voegen reke-

ning worden gehouden met de speci-

fieke eigenschappen van de bekleding.

Let op de betreffende productdatabla-

den.

Bij het verlijmen van natuursteen is

een min. dikte van ≥ 15 mm noodza-

kelijk. Toegepast worden kunnen vier-

kante formaten tot een formaat van

40 x 40 cm resp. rechthoekige forma-

ten met een kantenverhouding 1 : 2

en een formaat van 60 x 30. De be-

kleding moet met rechte, doorlopende

voegen worden aangebracht. Bij voor-

keur moet worden gekozen voor gra-

niet, kwartsiet en dergelijke harde ge-

steentes.

Gronderingen
normaal zuigende ondergronden
zoals bv.:
- cementdekvloeren

- snelcementdekvloeren

met SCHÖNOX KH (1:5) of SCHÖNOX KH

FIX gronderen.

-beton

met SCHÖNOX KH (1:3) of SCHÖNOX KH

FIX gronderen.

niet zuigende, gladde, dichte
ondergronden zoals bv.:
-oude, watervaste zoveel mogelijk

verwijderde lijmresten

-keramische bekledingen

gronderen met SCHÖNOX SHP.

gipsgebonden (calciumsulfaat)
ondergronden zoals bv.:
- calciumsulfaatgebonden dekvloeren

(anhydriet)

met SCHÖNOX KH (1:1) (droogtijd min.

24 uur) of SCHÖNOX KH FIX (droogtijd

min. 1 uur) gronderen .

Bij laagdikten boven 10 mm gronderen

met SCHÖNOX GEA en afzanden.

Alternatief kan SCHÖNOX GEA met

SCHÖNOX SHP worden gegrondeerd

i.p.v. afgezand.

magnesietgebonden dekvloeren:
gronderenmet SCHÖNOXGEA en afzan-

den.

Alternatief kan SCHÖNOX GEA met

SCHÖNOX SHP worden gegrondeerd

i.p.v. afgezand.

houten ondergronden zoals bv.:
- spaan- of OSB-platen

met SCHÖNOX KH (onverdund) (droog-

tijd ca. 4 uur) of SCHÖNOX KH FIX

(droogtijd min. 1 uur) gronderen.

Mengverhouding
Voor 25,0 kg SCHÖNOX SPF

ca. 5,5 l water

Gebruiksaanwijzing
SCHÖNOX SPF door inroeren in koud

schoon water in een schone kuip ho-

mogeen aanmengen. Het gebruik van

een mixer met ca. 600 rpm wordt aan-

bevolen. Na een rijptijd van ca. 3 minu-

ten het gemengde materiaal nogmaals

doormengen. Daarna de massa uitgie-

ten en met een vlakspaan verdelen.

Vanwege het hoge vezelaandeel moe-

ten complete verpakkingen worden

aangemaakt, om een gelijkmatige ver-

deling van de vezels te garanderen.
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Bij dikkere lagenmoet aan wand/vloer-

aansluitingen een randstrook worden

geplaatst.

Indien er een tweede egaliseerlaag

wordt aangebracht, moet na volledige

droging van de eerste laag worden

voorgestreken met SCHÖNOX KH (1:1)

of SCHÖNOX KH FIX. Wanneer twee

lagen worden aangebracht, mag de

max. aangegeven laagdikte niet wor-

den overschrede

Afbindende SCHÖNOX SPF egaliseerla-

gen tegen hoge omgevingstempera-

tuur, direct zonlicht en tocht bescher-

men.

Contact met bouwmetalen voorwer-

pen, vooral waterafvoerende leidingen,

moet i.v.m. de eventuele corroderende

werking worden verhinderd (bv. afdich-

ten van buisdoorvoeren).

Gereedschap direct met water

reinigen.

Verpakking
25,0 kg papieren zak

Opslag
SCHÖNOX SPF koel en droog bewaren.

Gedurende 6 maanden houdbaar

(in ongeopende verpakking).

Aangebroken verpakking direct weer

sluiten en zo mogelijk op korte termijn

verbruiken.

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.

Mag niet geleegd worden in afvoeren,

open water en mag niet in de grond

dringen.

EMICODE
EC 1PLUS R: zeer emissie-arm,

regulerend

GISCODE
ZP1 - cementaire producten,

chromaatarm

EPD - Eigendeclaratie
Hiermede bevestigt SCHÖNOX GmbH als

statutair ondernemerslid van de Deut-

sche Bauchemie en Industrieverband

Klebstoffe dat het product aan de criteria

van de milieu-productdeclaratie voor ge-

modificeerde minerale mortel van groep

1 voldoet.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE
volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring
Deutsche Bauchemie e.V.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Verband der deutschen Lack- und Druck-

farbenindustrie e.V.

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

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

Declaratienummer
EPD-DIV20130096-IBE1-DE
Datum van afgifte
30.07.2013

Geldig tot
29.07.2018

Advies
Alle gegevens zijn volgens norm en

hebben betrekking op niet-gestrekte

egaliseermiddelen.

SCHÖNOX SPF bevat cement. Rea-

geert alkalisch in verbinding met vocht,

daarom huid, ogen en ademhalingswe-

gen beschermen. Stof niet inademen.

Bij aanraking grondig met water af-

spoelen. Bij aanraking met de ogen bo-

vendien een arts raadplegen.

Let op de productdatabladen van aan-

vullende producten. In geval van twijfel

adviseren wij nadere informaties van

de fabrikant in te winnen.

Gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15 volgens

DIN 18560: wij adviseren de toepassing

van spanningsarme calciumsulfaatge-

bonden SCHÖNOX-egaliseermiddelen!

In geval van twijfel s.v.p. speciale infor-

matie inwinnen.

De richtlijnen in het TKB-merkblad

"Technische Beschreibung und Verar-

beitung von zementären Bodenspach-

telmassen" dienen in acht te worden

genomen.

Compositie:

-Chromaatarme cement volgens

REACH

-Calciumsulfaat

-Redispergeerbaar kunststofpoeder

-Minerale vulstoffen

-Additieven

Draag geschikte beschermende hand-

schoenen.

Tijdens het aanbrengen en drogen voor

goede ventilatie zorgen.

Tijdens de werkzaamheden met het

product niet eten, drinken of roken.

Bij aanraking met ogen of huid

onmiddellijk met overvloedig wa-

ter afspoelen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.



De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-

voorschriften moeten in acht genomen worden. De

erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van

toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwali-

teit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen

zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen;

het zijn slechts algemene adviezen zonder borg

voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op

de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering

en verwerking hebben. Met de uitgave van dit

productdatablad 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 volgens ISO 9001

en 14001 door het SQS gecertificeerd.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

SCHÖNOX® SPF
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