
 

| SCHÖNOX® TLX 

 

 SCHÖNOX TLX är en pastabaserad f ästmassa som anv änds v id montering av  keramiska plattor såsom t ex kakel, mosaik och liknande  på 

v äggar inomhus. Produkten har v äldigt goda arbetsegenskaper, och uppnår snabbt hög bindningssty rka. SCHÖNOX TLX kan anv ändas på 
många olika underlag utan primning. Produkten uppf y ller krav en f ör EN 12004. Anv änds i torra utry mmen på v ägg samt v ägg i v åt rum.  

 

 

Egenskaper 

 Väldigt f lexibel 

 Elastisk 

 För större keramiska plattor 

 Lång öppentid 

 Brett anv ändningsområde 

 Smidig och dry g 

 

Användningsområde 
SCHÖNOX TLX är en f ärdigblandad snabb, 

dry g, f lexibel och f ärdigblandad f ästmassa  

f ör keramiska y tmaterial t ex, kakel, klinker,  

mosaik och olika naturstenssort er. 

 

Underlag 

Lämpliga underlag f ör SCHÖNOX TLX är      

t ex: 

 Betong 

 Lättbetong 

 Tegel eller liknande 

 Äldre keramiska underlag 

 Gipsskiv or och liknande 

 By ggskiv or (anpassade f ör 

keramikmontering) 

 

Förberedelse av underlaget 

 Underlaget ska v ara f ast, jämnt och torrt.  

 Skiv material ska v ara v äl f örankrat mot 

underlaget och regelav ståndet ska uppf y lla 

gällande by ggnadsnorm. 

 Det ska v ara v äl rengjort och f ritt f rån olja, 

f ett och liknande. 

 Lösa skikt av lägsnas mekaniskt och 

repareras med av jämningsmassa.  

 På membran och underlag med bristande 

absorptionsf örmåga, anv änd kakelplattor 

med god absorptionsf örm åga.  

 

Hälsa och miljö 
Märkning Ej märkningspliktig 

 

Hanteringsföreskri fter 
Iakttag god arbetshy gien. Vid hudkontakt, 
tv ätta med tv ål och v atten. Vid stänk i 

ögonen, skölj omedelbart med my cket v atten 

och ta kontakt med läkare.  

 

För y tterligare inf ormation se 

säkerhetsdatablad och miljödeklarationen. 
 

Blandning 
 SCHÖNOX TLX är f ärdigblandad. 

 

Bruksanvisning 
 Rör om SCHÖNOX TLX innan anv ändning. 

 Fördela f ästmassan/limmet öv er 

underlaget med en slät stålspackel, tanda 

däref ter massan med lämplig f ixkam. 

 Montera de keramiska plattorna i 

f ästmassan innan den har bildat skinn, ca 

40 min. Try ck dit plattorna med en lätt 

v ridning. Av lägsna rester. 

 Rengör v erkty g innan massan har 

stelnat/torkat. 

 

   För v åtutry mmen rekommenderas 

branschgodkända tätskiktskonstruktioner. 

För y tterligare inf ormation se aktuella 

monteringsanv isn ingar på 

www.schonox.s e.   

 

Fogning 

Fogning ef ter montering med SCHÖNOX  

TLX kan utf öras ef ter ca 24 tim (under  

normala f örhållanden). Önskas f ogning inom  

kortare tid anv änd SCHÖNOX PFK RAPID (3  

tim). Vi rekommenderar f öljande f ogbruk 

beroende på ty p av  keramisk beläggning 

och f ogbredd.  

 

Fogning av  absorberande, sugande  

keramiska plattor: 

 SCHÖNOX WD FLEX 1 – 6 mm 

 SCHÖNOX UF PREMIUM 1 – 12 mm 

 

Ej eller mindre absorberande plattor: 

 SCHÖNOX UF PREMIUM 1 – 12 mm 

 SCHÖNOX SB FLEX 2 – 20 mm 

 SCHÖNOX SU 3 – 15 mm 

 

Fogning av  natursten: 

 SCHÖNOX UF PREMIUM 1 – 12 mm 

 SCHÖNOX SU 3 – 15 mm 

 

 

Teknisk data 

 Ty p:       Vattenresistent  

                                Sty rol-akry lat 

                                dispersion 

 Färg:       Gråv it 

 Skinntid:      Ca 40 min  

 Fogbar:       Ef ter ca 24 tim 

 Arb.temperatur:      Ej under + 5oC. 

 Temp.Beständighet  + 5 oC - + 75oC  

 

Åtgång (pulver): 

Med 4 mm tandning         ca 1,6 kg/ m2 

Med 6 mm tandning         ca 2,50 kg/  m2 

Med 8 mm tandning         ca 3,20 kg/m2 

Med 10 mm tandning       ca 3,90 kg/m2  
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487582, 487584 

 

Fogning av  y tor som utsätts f ör my cket hårt  

mekaniskt och kemiskt slitage, t ex  

industriell miljö: 

 SCHÖNOX CF DESIGN 1 – 10 mm 

 

Mjukf ogning eller planerade konstruktions-  

f ogar: 

 SCHÖNOX ES 

 SCHÖNOX MES 

 

Förpackning 
 14 kg plasthink 

 

Lagring 

 12 månader i oöppnad f örpackning 

 Förv aras torrt och sv alt 

 

Tilläggsprodukter och 

Verktyg 
 

 Stålspackel 

 Fixkam (4 eller 6 mm) 

 SCHÖNOX KH (v id behov ) 

 Lämpligt f ogbruk, UF PREMIUM, 

SCHÖNOX TD, SB FLEX eller SU 

 SCHÖNOX ES, SCHÖNOX MES, 

SCHÖNOX SMP (mjukf og) 
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The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

 

Informati onen är baserade på laboratori e-

utredning ar och lång praktisk erfarenhet. 

Uppgifterna är orienter ande och avser att 

hjälpa användar en att finna den lämpligaste 

arbetsmetoden. Eftersom användar ens 

produkti ons för håll anden ligger utanför vår 

kontroll , kan vi inte ansvara för arbetsresultat, 

påver kade av lokala omständig heter . I varje 

enskilt fall rekommender as provning och 

kontinuerlig kontroll . 

SIKA SVERIGE AB 

Box 11550 

163 08 Spånga 

T +46 8 621 79 00 

www.schonox.s e 
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