
  

| Produktegenskaber
 fugtisolerende op til 95 % RF

 kontorstolefast

 olieresistens 

 formstabil 

 løslægges

 sikrer ventilering under belægningen

 nem bortskaffelse efter brug

| Egnede underlag
  gamle gulve af f.eks. terrazzo, keramik,

linoleum, vinyl, magnesit, trægulve, malede 

eller epoxybehandlede underlag. 

  nye underlag der ikke er tilstrækkeligt

udtørrede til montering 

| Topbelægning
  tæpper

  vinyl og linoleum i baner og fliser

| Forbehandling af underlag
 det skal være tørt, tryk- og trækfast

 svage og løse områder fjernes. 

Større huller og lunker kan udsættes med 

SCHÖNOX EF eller RR  

 der primes og spartles til den ønskede 

rethed. 

| Primning
  der skal ikke primes inden montering af

RF95 TRENNLAGE

SCHÖNOX RF95 TRENNLAGE er en fugtspærrende underlagsmåtte af glasfiber. 
Måtten anvendes som løslagt bærelag på underlag med høj restporefugt og oliemættede eller 
andre vanskeligt limbare underlag. Kan anvendes i boliger, kontorer, butikker m.m.  

| Tekniske data
   basis: 

glasfiber

  farve: 

antracit

  tykkelse:

   1 mm 

  rullestørrelse:

   2 m x 25 m (50 m²) 

  vægtfylde:

   1 kg/m² 

  arbejdstemperatur: 

bedst mellem +10° C og +20° C

aldrig under +5° C

Alle angivne tider er afhængige af tempe-

ratur og luftfugtighed samt forholdene i 

øvrigt på den enkelte byggeplads

|  www.schonox.dk  |

| Udlægning
På det afrettede og rengjorte underlag 

løslægges SCHÖNOX RF95 over hele arealet 

og tapes i samlingerne. Der skal holdes 

min. 5 mm luft til alle afgrænsninger 

således at eventuel fugt kan ventileres 

bort f.eks. bag fodlister eller lignende. 

I dørhuller, gennemgange og lignende

fastgøres SCHÖNOX RF95 med Casco 

SuperFix 3879. Hvis udlægningen foretages 

på gamle klinker eller belægninger med

synlige overgange vil fugerne i disse 

med tiden kunne ses igennem den nye 

belægning. 

| Montering af belægning
Efter udlægning pålimes den nye belægning 

med en velegnet Casco gulvlim. 

Vær opmærksom på at limningen udføres 

på et tæt underlag. Samlingerne i top-

belægningen forskydes min. 15 cm.

forhold til SCHÖNOX RF95 TRENNLAGE. 

Ved flisemontering kan SCHÖNOX RF95

eventuelt udlægges diagonalt. 

| Lagring
  opbevares stående, tørt og køligt

| Supplerende produkter
  SCHÖNOX KH

  SCHÖNOX spartelmasser

 SCHÖNOX spartelværktøj

 Casco gulvlim  

 Casco limspartler
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Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika 

Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller 

mundtligt har givet til købere eller slutbrugere 

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne 

erfaringer og baseret på godkendt praksis og det 

teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau 

på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag 

eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af 

nogen art, og som ikke medfører noget yderligere 

ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der 

måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 

Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at 

undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores 

produkter er egnede til den påtænkte brug og i øv-

rigt at sørge for, at produkterne opbevares og an-

vendes på korrekt måde i overensstemmelse med 

meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete 

forhold, således at skader eller mindre tilfreds-

stillende resultater undgås.  Enhver ordre er alene 

accepteret og enhver leverance alene effektueret i 

henhold til  Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og 

leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 

accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. 

Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-

tisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 

i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 

skal betragtes som vejledende, med mindre andet 

er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703 

schonox@dk.sika.com

schonox.dk  •  sika.dk
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