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SCHÖNOX SPR er en primer som fungerer som en dampsperre under smøremembranen SCHÖNOX HA. Dette gjøres i rom hvor det kreves et
damptett sjikt under flissjiktet. Følg alltid siste arbeidsbeskrivelse.

Tekniske data

Produktegenskaper
 Lett å påføre
 Damptett
 Skal overdekkes med SCHÖNOX HA og
flis
 Tixotropisk
 Hurtigherdende
 Rullbar

Bruksområder
SCHÖNOX SPR er et av flere produkter I
SCHÖNOX våtromsystem for tetting mot
vann og vanndamp i våtrom.
 Brukes som dampsperre i våtrom
 For innendørs bruk
 Til gulv og vegg
 Varmegulv

Underlag
 Betong
 Våtromsplater
 Gulvsparkel

 Bland SCHÖNOX SPR før bruk.
 Påfør SCHÖNOX SPR med egnet rulle.
 Anbefalt forbruk 0,25 kg/m2.
 Rull første strøk loddrett, og la det tørke
ca. 30 minutter.
 Rull påfølgende strøk diagonalt for å sikre
riktig mengde på hele flaten.
 Unngå luftbobler og små hull. Andre og
påfølgende strøk må tørke i ca. 2 timer.
 Informasjon om tørketid er gitt ved + 20 o C
og 50 % RF. Avvik fra dette kan forkorte
eller forlenge tørketiden.

Emballasje

 Base:
 Farge:
 Viskositet:
 pH:
 Tørrstoff:
 Densitet:
 Tørketid:

Dispersjon
Lys blå
1200 mPas + 20 o C
ca. 3.0
55 %
1,25 g/ m 3
Første strøk 30-60 min.
Påfølgende strøk ca.
2 timer
 Arbeidstemp.:
Ikke under + 10 oC.
Best ved + 15 o C til +
25 o C.
 Materialforbruk: 0,25 kg/m 2
Gir sammen med et sjikt SCHÖNOX HA
(1,35 kg/m 2) en verdi på 57 SD

 5 liter = 6,25 kg spann

Lagring
 Kjølig og tørt.

12 måneder i lukket forpakning

Forbehandling av underlag
 Underlaget skal være dokumentert egnet
for montering av fliser.
 Underlaget skal være rent og fritt for
skillemidler som reduserer vedheften.
 Underlaget skal være fast og tørt (maks
85 % RF), temperatur mellom +10 oC og
+25 o C.

Tørketid
 Etter første påføring er tørketiden ca. 30
minutter, og etter andre påføring ca. 2
timer, avhengig av underlag.

Blanding
 SCHÖNOX SPR skal blandes før
påføring.

Arbeidsbeskrivelse
 Sjekk at temperatur i luft og underlag er
minimum + 10 oC.
 Sjekk at underlaget er egnet for
flislegging.
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Alle angitte tider kan variere avhengig av
temperaturer og luftfuktighet på
byggeplass.
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Informasjonen er basert på laboratorieprøver og
lang erfaring. Opplysningene er orienterende og
har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til
riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da
arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan
vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som
oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil
ved ett av våre produkter.

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