
Tekniska data
Brukstid: Cirka 30 minuter vid +20 °C 
Redo för gångtrafik: efter ca 3–4 timmar 
Beläggningsklar: 
- Upp till 20 mm efter ca 3–4 timmar för 
keramiska plattor och 
vattentätningsmembranen SCHÖNOX 
1K DS, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 
och SCHÖNOX 2K DS RAPID.
- Upp till 10 mm efter ca 24 timmar för 
vattentätningsmembranen SCHÖNOX 
WSF och SCHÖNOX HA.
- Upp till 15 mm efter ca 48 timmar för 
vattentätningsmembranen SCHÖNOX 
WSF och SCHÖNOX HA.
- Upp till 20 mm efter ca 72 timmar för 
vattentätningsmembranen SCHÖNOX 
WSF och SCHÖNOX HA.

Appliceringstemperatur: 
Golvtemperatur inte under +5 °C 
Materialåtgång:
Cirka 1,5 kg/m2/mm
Reaktion vid brandpåverkan: 
A2fl-s1

Alla värden är ungefärliga och beror på 
klimatvariationer. 

Egenskaper
EMICODE EC 1PLUS R: mycket låg 
emission, reglerad.
M1 utsläppsklassificering.
Dammreducerad.
För inomhusbruk.
Självutjämnande.
Hög hårdhetsnivå och styrka.
Väldigt smidig applicering.
Lämplig för applicering på 
golvvärmesystem i undergolv.
Syntetisk hartsmodifierad.
Skikttjocklek 1 till 20 mm.
Torkning genom hydratisering.
Pumpbar.
Låg spänning/påkänning.
Låg porositet i ytan.
Beläggningsklar efter ca 3–4 timmar för 
keramiska plattor och cementbaserade 
membran.
Lämpligt för belastning med länkhjul vid en 
skikttjocklek större än 1 mm enligt EN 
12529.
Lågt krominnehåll enligt REACH.

Användningsområde
SCHÖNOX SP är lämplig för fyllning, 
utjämning och nivellering av underlag:

SCHÖNOX SP är lämplig för fyllning, 
utjämning och nivellering av underlag:
Under textilbeläggningar, elastiska och 
keramiska beläggningar.
För en fullständig avjämning under parkett 
ska skikttjockleken vara minst 3 mm. I 
Kombination med elastiskt Casco-lim ska 
skikttjockleken vara minst 2 mm.
Inomhus.

Underlag
SCHÖNOX SP är lämplig för fyllning, 
utjämning och nivellering av:

Betong.
Cement och snabbcementavjämningar.
Kalciumsulfatbaserade avjämningar, 
maximal skikttjocklek 10 mm. 

Gjutasfaltavjämningar (slipade), IC 10 och 
IC 15 enligt EN 13813, skikttjocklek 1,5 till 
3,0 mm.
Gamla gjutasfaltavjämningar IC 10 och IC 
15 (vid behov kan råd inhämtas om 
hårdhetsklassificeringstester från ett 
asfaltlaboratorium) enligt EN 13813, 
innehåller ofta sprickor eller är spröda, 
beroende på dess sammansättning, ålder, 
styrka och användning. Dessa 
renoveringsunderlag har inte tillräcklig 
bärkraft för att ens klara cementbaserade 
avjämningsmassor med låga spänningar. 
För detta ändamål rekommenderar vi att du 
använder en spänningsfri, gipsbaserad 
avjämningsmassa från SCHÖNOX. Om du 
är osäker, bör du inhämta ytterligare 
information.
Gamla underlag som keramiska plattor, 
natursten och betongmosaik.
Gamla underlag med gamla vattenfasta 
limrester.
Lämpliga skruvade spånskivor, OSB-
konstruktioner, stabila träunderlag. Man bör 
ha ett minst 12 mm tjockt skikt i 
kombination med SCHÖNOX PZG 
armeringsnät under keramiska 
beläggningar eller natursten.

Krav på underlaget
Tillräcklig styrka, jämnhet, bärighet, 
dimensionsstabilitet och permanent torrhet.
Fritt från rester som minskar vidhäftningen, 
t.ex. damm, smuts, olja, fett och lösa
partiklar.
Ytbehandlingar eller eventuellt "lösa" 
områden på undergolvet måste avlägsnas 
mekaniskt och undergolvet måste 
repareras med SCHÖNOX 
avjämningsmassa efter behov.
Man bör avlägsna gamla, lösa och svaga 
nivellerande lager mekaniskt.
Vid efterföljande installation av keramiska 
beläggningar, krävs det att 
cementbeläggningarna har en kvarvarande 
fuktighet på ≤ 95 % RH (med golvvärme ≤ 
75 % RH), kalciumsulfatbeläggningar 
måste ha en kvarvarande fuktighet på ≤ 75 
% RH (med golvvärme ≤ 65 % RH).
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Mycket dammreducerad, cementbaserad självavjämnande massa som appliceras i skikt mellan 1 och 20 mm
för avjämning och utjämning av de flesta underlag inomhus. SCHÖNOX SP betecknas som mycket bra för avjämning och utjämning av de 
flesta underlag inomhus. SCHÖNOX SP betecknas som en produkt med mycket låg krympning. SCHÖNOX SP är lämpligt i kombination med 
armeringsnätet SCHÖNOX PZG för applicering på träbaserade underlag under keramiska beläggningar och natursten.
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Gamla keramiska beläggningar och 
natursten måste ligga fast, rengöras 
grundligt och eventuellt slipas. 
Rum i byggnader utan källare ska tätas mot 
stigande fukt i enlighet med standarden.
Kraven i de relevanta gällande 
standarderna, riktlinjerna och databladen 
gäller.

Grundning
Normalt absorberande underlag som: 
- Cementbeläggningar.
- Snabbcementbeläggningar.
Grunda med SCHÖNOX KH (1:3 eller 
SCHÖNOX KH-FIX).
- Betong
Grunda med SCHÖNOX KH (1:3) eller 
SCHÖNOX KH FIX.
Icke-absorberande, jämna underlag i 
gott skick, som:
- Nästan helt borttagna gamla vattenfasta 
limrester.
- Keramiska plattor.
- Gjutasfaltavjämningar.
Grunda med SCHÖNOX SHP.
Kalciumsulfatunderlag som:
- Kalciumsulfatavjämningar
grunda med SCHÖNOX KH-FIX (torktid: 
1 timme) eller SCHÖNOX KH (1:1) 
(torktid: 24 timmar). Maximal skikttjocklek 
på SCHÖNOX SP: 10 mm.
Träunderlag som till exempel:
- Spånskiva eller OSB
grunda med SCHÖNOX KH FIX (torktid: 1 
timme) eller SCHÖNOX KH (1:1) (torktid: 
24 timmar).

Rekommenderad arbetsmetod
Använd ett rent kärl och häll i SCHÖNOX 
SP i kallt rent vatten för att förbereda en 
homogen blandning. Vi rekommenderar att 
använda en skivomrörare. Efter en kort 
mognadstid, blanda ordentligt på nytt. Häll 
sedan ut avjämningsmassan och bred ut 
med hjälp av en tandad spackel. Det är 
oftast inte nödvändigt att ta bort 
putsdefekter genom slipning eller att 
avjämna mer än en gång.

Om skikttjockleken är större, bör man 
undvika kontakt med vertikala strukturer 
genom att sätta in en isoleringsremsa i 
perimetern.
Om man ska applicera ett andra skikt med 
avjämningsmassa, bör det första skiktet 
avjämningsmassa grundas med SCHÖNOX 
KH (1:1) eller SCHÖNOX KH FIX. Den 
maximala skikttjockleken får inte 
överskridas när man applicerar två lager. 
Det andra skiktet får inte överskrida 
skikttjockleken hos det första. 
Gör förberedelser – som fyllning av fogar, 
utjämning av håligheter och ojämnheter – 
med hjälp av det starka 
reparationsmurbruket SCHÖNOX RF, 
SCHÖNOX PL eller SCHÖNOX PL PLUS.
Skydda härdande nivellerande lager av 
SCHÖNOX SP från höga 
omgivningstemperaturer, direkt solljus och 
drag. 
Kontakt med metall, som vattenrör, måste 
undvikas (t.ex. tätningar av 
rörgenomföringar), eftersom särskilt 
galvaniserade stålrör inte har tillräckligt 
korrosionsskydd. Rengör verktyg med 
vatten omedelbart efter användning.

Förpackning
25,0 kg papperssäck

Lagring
Lagra SCHÖNOX SP svalt och torrt.
Lagringstid på 6 månader (i sluten 
förpackning).
Öppnade förpackningar bör förslutas 
omedelbart och användas upp så snart 
som möjligt.

Bortskaffande
Töm förpackningarna fullständigt och 
kassera dem enligt bestämmelserna. 
Följ de lokala myndigheternas 
bestämmelser för kassering av 
produktrester, spillvatten och behållare 
med fastsittande produktrester.
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Träunderlag:

Blandningsförhållande
25,0 kg SCHÖNOX SP med ca 6,25–6,50 
l vatten.

Träplankorna bör fixeras ordentligt i trä-
konstruktionen och sättas i sponten. De bör 
inte röra sig mot varandra och träet bör ha 
en jämn fuktighet. Skadade plankor bör 
ersättas med en träkonstruktion som är 
mindre känslig för expansion.
Trägolvets underlag ska vara permanent 
torrt för att undvika skador från fukt, 
deformering, ruttenhet, mögel och så vidare. 
Se till att det finns tillräcklig ventilation 
genom kantremsor och utrymme.
Man bör överväga ventilerade fotlister eller 
ventilationsöppningar. 
Förhindra att SCHÖNOX SP rinner in i 
kantfogarna genom lämpliga åtgärder. 
Separera SCHÖNOX SP från de vertikala 
ytorna genom att montera tätbandet 
SCHÖNOX RS 50.
Fogar, sprickor och hål kan förslutas med 
SCHÖNOX RF, SCHÖNOX PL eller en 
CASCO SMP-baserad fogmassa.
Det går inte att avjämna konstruktioner med 
flytande spånskiva (V 100), som installerats 
som en torr avjämning.
Fäst armeringsnätet SCHÖNOX PZG i 
träunderlag genom häftning. När man lägger 
SCHÖNOX PZG delvis på träunderlag och 
delvis på ett fast hårt mineralunderlag (t.ex. 
betong- eller gammal keramikbeläggning), 
ska man fästa SCHÖNOX PZG i 
mineralunderlaget genom att använda 
murbruket SCHÖNOX FS som innehåller 
mycket polymerer. I så fall måste 
SCHÖNOX PZG överlappa med minst 50 
cm på mineralunderlaget.
Urvalet av keramiska plattor och natursten, 
som skall läggas på träunderlag, avjämnade 
med SCHÖNOX SP och förstärkta med 
SCHÖNOX PZG, är begränsat. Keramiska 
plattor måste följa EN 176, ha en 
absorptionsförmåga ≤ 3 %, maximimått 40 
cm x 40 cm, natursten ≤ 15 mm tjocklek och 
maximimått 40 cm x 40 cm.
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Informationen är baserad på laboratorieutredningar och

lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och

avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste

arbetsmetoden. Eftersom användarens produktions-

förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara

för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I

varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig

kontroll.

SIKA SVERIGE AB Box 11550

163 08 Spånga

T +46 8 621 89 00 www.schonox.se

The Sika management system is certified to ISO

9001 and 14001 by SQS

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

SCHÖNOX SP
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EMICODE
EC 1PLUS R: mycket låg emission, 
reglerad

Anvisningar
All information gäller för standard-
förhållanden och avjämningsmassor som 
inte är utvidgade. 
SCHÖNOX SP innehåller cement. Det ger 
en alkalisk reaktion när det kommer i 
kontakt med fukt, skydda därför hud, ögon 
och andningsorgan. Undvik inandning av 
damm. Spola genast med mycket vatten 
vid kontakt. Kontakta läkare vid kontakt 
med ögonen.
Följ de relevanta produktdatabladen vid 
användning av kompletterande produkter. 
Om du är osäker, rekommenderar vi att du 
skaffar ytterligare information från 
tillverkaren.
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