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SCHÖNOX SPR är en ångspärr som används för tätning mot ånga i våtrum i bostäder och dylikt, innan montering av keramik. Produkten är
en av flera i SCHÖNOX tätskiktssystem SCHÖNOX Rollat 2. SCHÖNOX SPR måste användas tillsammans med SCHÖNOX HA och övriga
produkter i tätskiktssystem för att ge en godkänd konstruktion. För applicering, följ aktuell SCHÖNOX monteringsanvisning för Rollat.

Produktegenskaper

Blandning

Teknisk data

 Mycket lättapplicerad
 Ångtät i system
 Ska beläggas med SCHÖNOX HA och
keramik
 Tixotropisk
 Snabbtorkande
 Appliceras med föreskriven roller
 Ingår som en del i den branschgodkända
(BBV) konstruktionen

 SCHÖNOX SPR ska röras upp/om innan
applicering. Ta för vana att alltid röra om
innan användning.

 Typ:
 Färg:
 Viskositet:

Bruksanvisning

 pH:
 Torrhalt:
 Densitet:
 Torktid:
- 1 skiktet ca 30 – 60 minter
- 2 skiktet ca 2 timmar
- följande skikt ca 2 timmar
 Arb.temp.:
Min. +10 o C. Bäst vid
+15 o C till +25 oC.
 Åtgång:
Totalt 0,25 kg/m 2

Användningsområde
SCHÖNOX SPR är en av flera produkter i
tätskiktssystem SCHÖNOX Rollat 2, för ångoch vattentätning av våtrum. Den ska alltid
användas tillsammans med övriga produkter
i tätskiktssystemet för att vara en godkänd
konstruktion
 SCHÖNOX SPR används som ångspärr i
våtrum, toalett, tvättstuga, utrymme med
varmvattenberedare och liknande.
 För inomhusbruk.
 Till golv och väggar
 Värmegolv

Underlag
 Betong
 Anpassade våtrumsskivor
 Spacklade golv

Förbehandling av underlag
 Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt
för montering av keramik.
 Underlaget ska vara rengjort och fritt från
olja och andra föroreningar.
 Avlägsna svaga ytskikt.
 Underlaget ska vara fast och torrt (max
85% RF) samt hålla temperatur mellan
+10° C till +25° C.

 Säkerställ att temperaturen i underlag,
material och luft är minst +10°C.
 Förbered underlaget så det är
dokumenterat lämpligt för montering av
keramik.
 Rör om/upp SCHÖNOX SPR innan
användning.
 Applicera SCHÖNOX SPR med WetStop
Roller alternativt Anza Elon.
 Rekommenderad åtgång är totalt 0,25
kg/m2.
 Rolla första gången lodrätt. Låt torka, det
tar minst 30 minuter.
 Rolla andra och efterföljande gånger
diagonalt.
 Variera appliceringsriktning för att
säkerställa att rekommenderad mängd
applicerats på hela ytan. Undvik att bilda
skum, få blåsor eller små hål. Andra och
efterföljande gånger torkar på ca 2 timmar.
 Den angivna informationen kring härdtid,
torktid, öppentid etc. gäller vid +20° C och
50 % RF, och kan avvika vid förändring av
temperatur och luftfuktighet. Undvik drag
då det förlänger torktiden.

Förpackning
 5 liter = 6,25 kg hink
 10 liter = 12,5 kg hink

Lagring
 Förvaras torrt och svalt
 12 månader i tätt, oöppnad förpackning

Kompletterande produkter
Torktid
 Efter första appliceringen är torktiden ca
30 minuter och efter andra ca 2 timmar,
beroende på underlag.

 SCHÖNOX
 SCHÖNOX
 SCHÖNOX
 SCHÖNOX
Innerhörn
 SCHÖNOX

HA
Tätband KL och/eller SH
MP Rörmanschetter
PC-E Ytterhörn och PC
MG Brunnsmanschett
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Dispersion
Ljusblå
1200 mPas (Brookfield
Sp 6/20, 20 o C
Ca 3,0
Ca 55 %
Ca 1,25 g/m³

Alla angivna tider beror på temperatur och
luftfuktighet samt de allmänna
förhållandena på platsen.
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Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet.
Uppgifterna är orienterande och avser att

Säkerhet och miljö
Förvara förpackningen torrt, väl tillsluten. Vid
arbete med byggkemiska produkter ska alltid
god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt,
tvätta med tvål och vatten. Redskap rengörs
i vatten innan produkten torkat. Torkad
produkt tas bort mekaniskt.

hjälpa användaren att finna den lämpligaste
arbetsmetoden. Eftersom användarens
produktionsförhållanden ligger utanför vår
kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat,
påverkade av lokala omständigheter. I varje
enskilt fall rekommenderas provning och
kontinuerlig kontroll.

För ytterligare information se
säkerhetsdatablad och miljövarudeklaration
på www.schonox.se.

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