
Właściwości produktu • kolor                                            biały
• ciężar właściwy (gęstość) 1,03 kg/l
• temperatura składowania nie poniżej +5 °C
• odporność na temperaturę

przy ogrzewaniu podłogowym do +50
• temperatura obróbki nie poniżej +15
• zużycie materiału rolka 75 - 120 g/m
 • czas wietrzenia  ok. 30 minut
• czas trzymania w preparacie do 24 godzin
Wszystkie dane są wartościami orientacyjnymi, podlegają
wahaniom w zależności od klimatu w pomieszczeniu i różnią
się zależnie od chłonności podłoża

• EMICODE EC1: bardzo nisko emisyjny
• do wewnątrz
• nie zawiera rozpuszczalnika zgodnie z  TRGS 610
• bardzo wydajny
• nadaje się do rolek w krzesłach wg DIN EN 12529
• nadaje się do układania na ogrzewaniu podłogowym
• możliwość zrolowania
• długa przyczepność
• łatwe rolowanie
• możliwość wymiany płytek SL także po dłuższym czasie
• możliwość ustawienia właściwości odprowadzających

Zalecenia dotyczqce obróbki
Obszary zastosowań

Do hamującego poślizg unieruchamiania:
• swobodnie leżących, zdejmowalnych płytek dywanowych (płytki
SL)
• odprowadzających i antystatycznych płytek dywanowych w
połączeniu z SCHONOX LK (patrz karta charakt. 7.07 )
• swobodnie leżących wykładzin tekstylnych z metra na
odpowiednich podłożach wewnątrz pomieszczeń

Wymagania względem podłoża
•wystarczająca sztywność, nośność, trwałe wysuszenie.
•bez warstw obniżających przyczepność, jak pył, olej, tłuszcz i
luźnych cząstek.
• istniejącą podłogę użytkową należy sprawdzić pod kątem dobrego
przylegania do podłoża, odporności na wodę zamkniętej powierzchni
i czystości. Stare podłogi należy gruntownie wyczyścić. •wymogi
względem podłoża, specyficzne dla danych wykładzin, oraz
przydatność na unieruchamianie należy odczytać w technicznych
informacjach o produkcie od producenta.
• Przy unieruchamianiu na podłożach związanych siarczanem
wapnia prosimy zasięgnąć informacji specjalnych..
•obowiązują wymogi każdorazowych norm, dyrektyw i instrukcji.
men, Richtlinien und Merkblatter.

Dane techniczne

• SCHONOX TACKIFIER wstrząsnąć przed użyciem.
• Wykładziny, unieruchamianie SCHONOXem TACKIFIER muszą

być klimatyzowane, odprężone i leżeć płasko.
• Preparat nanieść równomiernie na podłoże rolką o drobnych

porach.
• Zwrócić uwagę na wystarczającą przyczepność.
• Wykładziny o gładkim spodzie są z reguły wkładane w fazie

przyczepności.
• Płytki SL są dla lepszej wymienności wkładane w fazie

przyczepności.
• Fazy wkładania :
- faza przyczepności : film preparatu jest przezroczysty, ale jeszcze

kleisty (próba palcami).
• Zdejmowanie płytek dywanowych
- w celu usunięcia wykładzina jest powoli zdejmowana z podłoża.
• bezpośrednie klejenie na resztkach kleju może prowa dzić do

wzajemnego oddziaływania i do zapachów

Opakowanie
• Baza emulsja z żywicy sztucznej z

wysokiej jakości dodatkami

• 10,0 kg kanister z tworzywa sztucznego

Bardzo nisko emisyjny środek antypoślizgowy
do hamującego poślizg mocowania swobodnie leżących, odprowadzających i nie odprowadzających oraz
antystatycznych płytek dywanowych o spodzie bitumicznym, włókninowym, z PVC albo poliuretan u oraz swobodnie
leżących wykładzin tekstylnych z metra na wszystkich odpowiednich, tolerujących wodę podłożach wewnątrz
pomieszczeń
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Składowanie
• SCHONOX TACKIFIER składować w chłodzie, sucho i bez
mrozu
• okres trwałości 1 rok.
• napoczęte pojemniki należy natychmiast zamykać.
• usunąć ewentualny kożuch i nie mieszać go.
• Eventuelle Hautbildung entfernen und nicht unterruhren.

Utylizacja
• Opakowanie jest zgłoszone do systemu recyclingu opako wań.
Opróżnione pojemniki prosimy odwieźć do punktu zbiórki.

EMICODE
• EC1: bardzo nisko emisyjny

GISCODE
• D1 - dyspersyjne kleje/grunty bez rozpuszczalnika

Klasa zagrożeń
• odpada

Wskazówka
• narzędzie oczyścić wodą bez ciśnienia.
• plamy z preparatu usunąć wodą bez ciśnienia.
• uwzględnić wskazówki układania od producentów Wykładzin. W

razie wątpliwości zalecamy wykonać próbę klejenia
• przy stosowaniu na starych wykładzinach możliwe są zmiany na

ich powierzchni. Tego rodzaju zmiany nie podlegają pod naszą
gwarancję.

• należy wziąć pod uwagę instrukcję federalnego związku ds.
jastrychów i wykładzin z lutego 2020 dotyczącą
„Oceny i przygotowania podłoży, układania elastycznych
i tekstylnych wykładzin podłogowych, elementów powłokowych
(laminat), parkietów i płytek drewnianych na ogrzewanych  i
nieogrzewanych konstrukcjach podłogowych"


