
Informacje techniczne
SCHÖNOX ST 50/ ST 25

Szerokość rolki: 120 mm

Grubość: ok. 0,6 mm

Masa na jednostkę powierzchni:

43 g/m

Powłoka: trwale elastyczna, niesta-

rzejąca się, termoplastyczny elasto-

mer

Kolor: żółty

Odporność termiczna: taśmy

SCHÖNOX ST 50/ ST 25, akcesoria:

SCHÖNOX FC, IC, EC, SC L 20, SC L 28,

SC R 20, SC R 28, SB SET, MFC: -30 °C

do to +90 °C

Odporność termiczna: akcesoria

SCHÖNOX ST D 8, 15, 21, 35, 65, SB

SET, MFC: -5 °C do +60 °C

Odporność chemiczna:

- soda kaustyczna 3%

-kwas octowy 5%

-kwas mlekowy 5%

-kwas solny 3%

-kwas siarkowy 35%

-kwas cytrynowy 10%

-woda morska 20 g/l soli morskiej

Wszelkie podane dane techniczne ba-

zują na próbach i testach laborato-

ryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów

mogą nie być identyczne w związku z

okolicznościami, na które producent nie

ma wpływu.

Charakterystyka produktu
EMICODE EC 1PLUS: bardzo niska emisja

wysoka wytrzymałość na zerwanie

odporność na alkalia

elastyczność poprzeczna

trwała wysoka elastyczność

wodoszczelny

wodoodporny

odporny na starzenie

odporność na gnicie

łatwa aplikacja

dobra przyczepność do membran i

szlamów uszczelniających SCHÖNOX

odporność na agresywne media

Zastosowania
Taśma uszczelniająca SCHÖNOX ST 50/ ST
25 i akcesoria uszczelniające SCHÖNOX
COMPONENTS w połączeniu z membra-
nami i szlamami uszczelniającymi prze-
znaczone są do wykonywania izolacji
przeciwwodnych:

w mocno obciążonych obszarach mo-

krych

w mocno obciążonych, mokrych po-

mieszczeniach publicznych jak prysz-

nice w halach sportowych, pokoje tera-

pii w szpitalach itp.

w kuchniach kateringowych, myjniach

samochodowych i chłodniach

w basenach i nieckach wodnych w

połączeniu z płytkami ceramicznymi

na balkonach i tarasach

Taśma uszczelniająca SCHÖNOX ST 50

/ ST 25 i akcesoria uszczelniające

SCHÖNOX COMPONENTS spełniają wy-

magania EOTA ETAG 022, ”Wyroby do

izolacji przeciwwodnych pomieszczeń

mokrych”.

Podłoża
wysezonowany, suchy beton

beton napowietrzony

tynki cementowe, tynki wapienno-ce-

mentowe (CS II, CS III do CS IV zgod-

nie z PN-EN 998-1, o wytrzymałości na

ściskanie ≥ 2,5 MPa)

tynki gipsowe zgodnie z PN-EN 13279-

1, wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,5 MPa,

wilgotność ≤ 1,0 %

płyty gipsowe

płyty konstrukcyjne

mury

jastrychy cementowe normalnie i szyb-

kowiążące

stare okładziny ceramiczne

jastrychy anhydrytowe

Wymagania względem podłoża
Suche, wytrzymałe, nośne i równe.

Bez zanieczyszczeń i pozostałości

zmniejszających przyczepność tj.,

brudu, kurzu, oleju, wosku i luźnych

części.

Uszkodzone, słabe fragmenty należy

usunąć mechanicznie i naprawić zapra-

wami SCHÖNOX.

Warstwy wodorozpuszczalnych klejów

muszą być usunięte mechanicznie.

Stare, wodoodporne kleje należy bar-

dzo dokładnie usunąć mechanicznie.

Stare okładziny ceramiczne muszą być

dokładnie oczyszczone i wypiasko-

wane.

Porowatą powierzchnię betonu należy

wygładzić zaprawą SCHÖNOX PL.

Aplikacja
Taśmę uszczelniającą SCHÖNOX ST 50

/ ST 25 i akcesoria uszczelniające

SCHÖNOX COMPONENTS stosuje się do

obróbki detali przed ułożeniem hydro-

izolacji na całej powierzchni.

Taśmę SCHÖNOX ST 50/ ST 25 i akce-

soria uszczelniające SCHÖNOX COMPO-

NENTS należy bezzmarszczkowo wtopić

w świeżą warstwę izolacji SCHÖNOX za

pomocą gładkiej pacy lub szpachelki.

W każdym przypadku należy ułożyć

warstwę uszczelniającą SCHÖNOX na

całej powierzchni (wyjątek: SCHÖNOX

AB 10/ AB 30, należy zwrócić uwagę na

zapisy w Karcie Informacyjnej).

| www.schonox.pl |

Karta Informacyjna

SCHÖNOX® ST 50/ ST 25
Taśmy i akcesoria uszczelniające SCHÖNOX: taśmy SCHÖNOX ST, kołnierze ścienne SCHÖNOX D, kołnierze
posadzkowe SCHÖNOX FC, narożniki wewnętrzne SCHÖNOX IC, narożniki zewnętrzne SCHÖNOX EC,
narożniki progowe SCHÖNOX SC, narożnik wielofunkcyjny SCHÖNOX MFC, zestaw do brodzików i wanien
SCHÖNOX SB SET. W przypadku typowych tulei½ stosować SCHÖNOX D 15.
SCHÖNOX ST 50/ ST 25 to elastyczna, obustronnie pokryta włókniną taśma uszczelniająca wraz z

akcesoriami uszczelniającymi. Przeznaczona do stosowania z materiałami izolacyjnymi SCHÖNOX.
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Jeśli to konieczne SCHÖNOX ST 50/ ST

25 może być też ułożona z fałdą. Należy

uważać aby materiał uszczelniający nie

dostał się do zabezpieczanej szczeliny.

Przy montażu taśmy i akcesoriów

uszczelniających należy zachować 5 cm

zakład od przylegających krawędzi.

Następnie należy ułożyć warstwę

uszczelniającą na całej powierzchni

(należy zwrócić uwagę na zapisy w

Kartach Informacyjnych).

W miejscach ruchomych połączeń (dy-

latacje, przejścia przez konstrukcję),

części pracującej nie należy pokrywać

warstwą uszczelniającą.

Ścienny kołnierz uszczelniający

SCHÖNOX D należy naciągnąć

równomiernie na rurę tak, aby co naj-

mniej 4 mm kołnierza było na nią wy-

winięte i dobrze do niej przylegało.

Ścienny kołnierz uszczelniający

SCHÖNOX D musi przylegać do rury. Nie

wolno go mocować na zaślepkach.

Posadzkowy kołnierz uszczelniający

SCHÖNOX FC nie ma wyciętego otworu.

Należy wyciąć odpowiedni, okrągły

lub w obszarze narożnika zaokrąglony

otwór, nożem lub nożyczkami.

W miejscach stale mokrych lub znaj-

dujących się pod wodą najlepiej używać

rur z kołnierzami zaciskowymi lub

z kołnierzami o wystarczającej sze-

rokości, sięgającymi na przyłącze kle-

jone.

Zestaw uszczelniający do brodzików i
wanien SCHÖNOX SB SET:

Zestaw SCHÖNOX SB SET składa się z 10

m poprzecznie elastycznej, laminowa-

nej włókniną specjalnej taśmy uszczel-

niającej z samoprzylepnym paskiem z

obu stron, 4 sztyftów butylowych do

uszczelniania narożników brodzików i

wanien oraz szablonu promienia. Ze-

staw przeznaczony jest do wodoszczel-

nego połączenia brodzików i wanien z

izolacją powierzchniową.

Taśma uszczelniająca z zestawu prysz-

nicowego SCHÖNOX SB SET może być

łączona ze wszystkimi systemami hy-

droizolacji SCHÖNOX. Może być stoso-

wana do uszczelniania brodzików i wa-

nien wykonanych z emalii akrylowej

i stalowej. Uszczelniając brodzik lub

wannę zestawem SCHÖNOX SB SET, pod

brodzikiem prysznicem lub wanną nie

jest potrzebna dodatkowa membrana

uszczelniająca.

Powierzchnie brodzika i wanny należy

oczyścić z tłuszczu odpowiednimi

środkami czyszczącymi. Za pomocą

szablonu promienia i dołączonych

sztyftów butylowych należy przy-

gotować narożniki brodzika i wanny

( jeśli to konieczne). Następnie należy

wyrównać taśmę uszczelniającą,

usunąć folię ochronną i przykleić ją

z taśmą butylową tak, aby pozostała

taśma uszczelniająca była skierowana

do góry. Docisnąć równomiernie odpo-

wiednim narzędziem. Następnie wtopić

taśmę uszczelniającą w warstwę izo-

lacji SCHÖNOX za pomocą pacy, bez

pozostawiania pustek.

Aby uniknąć mostków dźwiękowych,

samoprzylepną taśmę chroniącą przed

hałasem (w zestawie z wanną/ brodzi-

kiem) można nałożyć na taśmę uszczel-

niającą SCHÖNOX SB przyklejoną na

krawędź wanny lub brodzika. Alterna-

tywnie, na poziomie krawędzi wanny

lub brodzika, na ścianie (podłożu)

można przykleić listwę brzegową

SCHÖNOX RS 50.

Narożnik wielofunkcyjny SCHÖNOX MFC:
SCHÖNOX MFC to wodoszczelny, wie-

lofunkcyjny narożnik do uszczelniania

brodzików i wanien z samoprzylep-

nym paskiem do szczelnego uszczel-

niania narożników w wielu trudnych

sytuacjach montażowych. Może być

stosowany do brodzików na poziomie

podłogi, a także do konwencjonalnych

brodzików i wanien.

Matę SCHÖNOX AB 30/AB 10 można sto-

sować z narożnikiem uszczelniającym

do wanien i brodzików SCHÖNOX MFC.

Opakowania
Dostępność akcesoriów zależy od aktual-

nego cennika.

SCHÖNOX ST 50 / ST 25 taśma uszczel-

niająca

25 m rolka (120 mm szerokość)

50 m rolka (120 mm szerokość)

SCHÖNOX FC posadzkowy kołnierz

uszczelniający

10 szt/karton (425 x 425 mm)

SCHÖNOX IC narożnik wewnętrzny

50 szt/karton

(długość boku 120 mm)

SCHÖNOX EC narożnik zewnętrzny

50 szt/karton

(długość boku 105 mm)

SCHÖNOX D 8 ścienny kołnierz uszczel-

niający

25 szt/karton (130 x 130 mm)

Otwór 8 mm

Średnica rury 12 - 24 mm

SCHÖNOX D 15 ścienny kołnierz uszczel-

niający

25 szt/karton (140 x 140 mm)

Otwór 15 mm

Średnica rury 25 - 40 mm

SCHÖNOX D 21 ścienny kołnierz uszczel-

niający

25 szt/karton (160 x 160 mm)

Otwór 21 mm

Średnica rury 35 - 50 mm

SCHÖNOX D 35 ścienny kołnierz uszczel-

niający

25 szt/karton (180 x 180 mm)

Otwór 35 mm

Średnica rury 50 - 75 mm

SCHÖNOX D 65 ścienny kołnierz uszczel-

niający

25 szt/karton (250 x 250 mm)

Otwór 65 mm

Średnica rury 70 - 125 mm

SCHÖNOX SC L 20 narożnik progowy

10 szt/karton

(wysokość: 20 mm, narożnik: lewy)

SCHÖNOX SC L 28 narożnik progowy

10 szt/karton

(wysokość: 28 mm, narożnik: lewy)

SCHÖNOX SC R 20 narożnik progowy

10 szt/karton

(wysokość: 20 mm, narożnik: prawy)

SCHÖNOX SC R 28 narożnik progowy

10 szt/karton

(wysokość: 28 mm, narożnik: prawy)

SCHÖNOX MFC wielofunkcyjny narożnik

2 szt/karton

SCHÖNOX SB SET zestaw uszczelniający

do brodzików i wanien

(zestaw: 10 m, szablon promienia, 4

sztyfty butylowe)

| www.schonox.pl |

SCHÖNOX® ST 50/ ST 25
Karta Informacyjna
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Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i

końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z

siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze,

przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia

Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowy-

wanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez

Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie mate-

riałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiej-

scowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika,

właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych za-

leceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie

mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w

przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami po-

danymi przez Sika. Użytkownik produktu jest zobowiązany do

używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zalece-

niami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trze-

cich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprze-

dającą jest Sika Poland, jest realizowana zgodnie z aktual-

nie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w

skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów

sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną cześć wszyst-

kich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący

jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie

obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze

przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych ele-

mentów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia

zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, ku-

pujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami

zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego pro-

duktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawar-

tych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stro-

nie internetowej www.sika.pl oraz we wszystkich oddziałach

Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Pro-

duktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklara-

cje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie www.sika.pl

w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z o. o.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa/Polska

tel.: +48 22 27 28 700

e-mail: sika@pl.sika.com

www.schonox.pl

BDO 000015415

System zarządzania SCHÖNOX jest certyfikowany zgodnie z

ISO 9001 i 14001 przez DQS.

SCHÖNOX® ST 50/ ST 25
Karta Informacyjna
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Składowanie
Przechowywać w chłodnych, suchych

warunkach, chronić przed promieniowa-

niem słonecznym.

Czas składowania 2 lata (w fabrycznie

zamkniętych, oryginalnych i nieuszko-

dzonych opakowaniach).

Utylizacja
Przy usuwaniu pozostałości produktów,

ścieków i pojemników z przylegającymi

resztkami należy postępować zgodnie

z lokalnymi przepisami.

Zarówno ścinki jak i taśmy SCHÖNOX ST

50/ ST 25 i akcesoria przyklejone do po-

krycia mogą być usuwane jako odpady

budowlane.

EMICODE
EC 1PLUS: bardzo niska emisja

Instrukcje
W przypadku korzystania z produktów

uzupełniających należy postępować

zgodnie z zapisami w odpowied-

nich Kartach Informacyjnych. W razie

wątpliwości prosimy o kontakt z produ-

centem.

Taśma SCHÖNOX ST 50/ ST 25 i ak-

cesoria uszczelniające SCHÖNOX

COMPONENTS nie nadają się do

bezpośredniego kontaktu z uszczelnia-

czami i klejami zawierającymi rozpusz-

czalniki. W pomieszczeniach mocno

obciążonych chemicznie oraz przy kon-

takcie z olejami, paliwami lub alko-

holem należy, przed zastosowaniem,

skonsultować się z przedstawicielem

Sika. W razie wątpliwości należy wy-

konać test na odporność.

Należy przestrzegać wymagań zawar-

tych w odpowiednich normach i wytycz-

nych oraz zapisów w Kartach Informa-

cyjnych produktów.


