
Technische gegevens
Kleur: zwart

Materiaaldikte: ca. 3,0 mm

Baanbreedte: 1,25 m

Baanlengte: 5,0 m

Oppervlakte gewicht: ca. 2,3 kg/m2

Temperatuurbestendigheid:

- 30 °C tot + 80 °C

Warmtedoorlaatbaarheidsweerstand

0,03 m2 K/W

Contactgeluidsisolatieverbetering:

∆Lw=16 dB(1)
1Testwaarde volgens DIN ISO 140-8,

dient ter oriëntering.

De geluidsisolatie is afhankelijk van

plaatselijke situatie (plafondconstruc-

tie) en kan alleen na een proefverlij-

ming worden bepaald.

Brandgedrag: Ef

Producteigenschappen
EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm

met testrapport

zeer scheurvast

drukstabiel

geluidsisolerend

scheuroverbruggend

watervast

spanningsafbouwend

voor binnen

makkelijk te verwerken

geringe opbouwhoogte

goede hechting met SCHÖNOX tegellij-

men

geschikt op vloerverwarming

geschikt onder electrische vloerver-

warming

Toepassingsgebied
SCHÖNOX TSD 3 mm is geschikt voor:
verbetering van geluidsisolatie onder

keramische bekledingen, natuur- en

kunststeen

het ontkoppelen van keramische bekle-

dingen op draagkrachtige ondergron-

den

het ontkoppelen van natuursteen-

bekledingen met een dikte van min. 15

mm op draagkrachtige ondergronden

SCHÖNOX TSD 3 mm kan ook in

normaal belaste natte ruimtes die

volgens het ZDB-merkblad onder de

vochtbelastingscategorie A0 vallen,

in verbinding met SCHÖNOX contact-

afdichtingen worden toegepast.

SCHÖNOX TSD 3 mm wordt toegepast

in woonhuizen en in bedrijven met een

belasting tot 2,0 KN/m2 (DIN 1055).

Voor toepassing in industriële bedrij-

ven met hogere belasting s.v.p. speci-

ale informatie inwinnen.

Bij te verwachten hogere belasting

zeer goed in combinatie met SCHÖNOX

PZG pantserweefsel toepasbaar. Hier-

toe wordt SCHÖNOX PZG op SCHÖNOX

TSD 3 mm aangebracht.

Ondergronden
SCHÖNOX TSD 3 mm is geschikt voor:
Beton (min. 3 maanden oud)

cementdekvloeren en snelcement-

dekvloer-systemen

calciumsulfaatgebonden dekvloeren

(anhydriet)

gietasfaltvloeren (volvlakkig afgezand)

IC 10 en IC 15 volgens DIN 18354 en DIN

18560

bestaande ondergronden zoals

keramische bekledingen, natuur-

steenbekledingen en terrazzo

oude betontegels en natuursteenbe-

kledingen

droge dekvloeren

oude PVC-bekledingen

houten vloeren in combinatie met

SCHÖNOX SPF

ondergronden uit verschillende materi-

alen

Eisen aan de ondergrond
Voldoende vastheid, draagkrachtig,

vormstabiel en duurzaam droog.

Vrij van lagen die de hechting kunnen

verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie,

vet en losse delen.

Scheidings- en sintellagen e.d. op ge-

schikte mechanische manier bv. door

schuren, stralen of frezen verwijderen.

De ondergrond moet aan de eisen van

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau, vol-

doen.

De eisen van DIN 18560 zijn van

toepassing.

Bij latere toepassing van keramische

bekledingen moeten cementdekvloe-

ren min. 28 dagen oud zijn en een

restvochtgehalte van ≤ 2,0 CM-%

(verwarmde dekvloerconstructies ≤

2,0 CM-%) en calciumsulfaatgebonden

dekvloeren (anhydriet) van ≤ 0,5 CM-

% (verwarmde dekvloerconstructies ≤

0,3 CM-%) bevatten.

Verwarmde dekvloeren volgens de

vakinformatie "Schnittstellenkoordina-
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Geluidsisolatiemat
is een scheuroverbruggende ontkoppelings- en geluidsisolatiebaan, bestaand uit zuiver rubber granulaat voor een optimale

verbinding met SCHÖNOX tegelverwerkingsproducten. SCHÖNOX TSD 3 mm wordt binnen toegepast. Ideaal voor renovatie,

saneringen en nieuwbouw van woningen. Slechts ca. 3,0 mm dik.
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tion bei beheizten Fußbodenkonstruk-

tionen" voorbereiden.

Oude keramische bekledingen en na-

tuursteen moeten duurzaam met de

ondergrond verbonden zijn, grondig

gereinigd en evt. geschuurd worden.

Losliggende keramische bekledingen

verwijderen en event. met SCHÖNOX

egaliseermiddelen spatelen.

Ter vermijding van geluidsbruggen

moeten vóór het aanbrengen van

SCHÖNOX TSD 3 mm en bekleding,

SCHÖNOX NIVELLIER RANDSTREIFEN

worden aangebracht.

Houten planken moeten groef en mes-

sing hebben en goed op de balken-

laag zijn bevestigd. Houten planken

mogen zich ten opzichte van elkaar

niet bewegen enmoeten een gelijkma-

tige houtvochtigheid aantonen. Losse

planken vastschroeven. Kapotte plan-

ken door een uitzettingsarme houtcon-

structie vervangen.

Voor het verlijmen van SCHÖNOX TSD

3 mm op houten planken moeten deze

gereinigd zijn en zo nodig geschuurd

en met SCHÖNOX SPF worden uitge-

vlakt.

Gronderingen
normaal zuigende ondergronden
zoals bv.:
- cementdekvloeren

- snelcementdekvloeren

met SCHÖNOX KH (1:5) of SCHÖNOX KH

FIX gronderen.

-beton

met SCHÖNOX KH (1:3) of SCHÖNOX KH

FIX gronderen.

niet zuigende, gladde, dichte
ondergronden zoals bv.:
-keramische bekledingen

-oude, watervaste zoveel mogelijk

verwijderde lijmresten

-gietasfaltvloeren, onvoldoende

afgezand

gronderen met SCHÖNOX SHP.

gipsgebonden (calciumsulfaat)
ondergronden zoals bv.:
- calciumsulfaatgebonden dekvloeren

(anhydriet)

met SCHÖNOX KH (1:1) (droogtijd min.

24 uur) of SCHÖNOX KH FIX (droogtijd

min. 1 uur) gronderen .

magnesietgebonden dekvloeren:
gronderen met SCHÖNOX GEA en af-

zanden.

Alternatief kan SCHÖNOX GEA met

SCHÖNOX SHP worden gegrondeerd

i.p.v. afgezand.

houten ondergronden zoals bv.:
- spaanplaten (V 100) volgens DIN 68

771 (vastgeschroefd en/of volvlakkig

verlijmd)

-vastliggende plankenvloeren

met SCHÖNOX KH (onverdund) (droog-

tijd ca. 4 uur) of SCHÖNOX KH FIX

(droogtijd min. 1 uur) gronderen.

Gebruiksaanwijzing
De ondergrond vóór het verlijmen op

vlakheid onderzoeken en evt. met een

SCHÖNOX egaliseermiddel egaliseren

zodat zonder holle ruimtes kanworden

verlijmd.

Oude keramische bekledingen reini-

gen, evt. schuren en met SCHÖNOX

SHP gronderen.

Dit geldt niet voor SCHÖNOX tegellij-

men die zonder grondering op oude ke-

ramische bekledingen kunnen worden

toegepast.

SCHÖNOX TSD 3mmvóór het verlijmen

in een droge en op temperatuur ge-

brachte ruimte opslaan en ca. 24 uur

laten acclimatiseren.

De benodigde banen worden vóór de

verwerkingmet een schaar ofmes pas-

send gemaakt.

Minstens 10 mm randafstand houden.

SCHÖNOX TSD 3 mm op de vlakke en

schone ondergrond met SCHÖNOX te-

gellijmen m.b.v. een 6 mm vertanding

dicht tegen elkaar en glad verlijmen. In-

gesloten lucht vermijden.

Aanbevolen tegellijm: SCHÖNOX TT S8,

SCHÖNOX TT S8 RAPID, SCHÖNOX Q9

W, SCHÖNOX Q9, SCHÖNOX PFK PLUS,

SCHÖNOX PFK WHITE, SCHÖNOX PFK

RAPID, SCHÖNOX PFK en SCHÖNOX CFK

PLUS.

Alternatief is SCHÖNOX iFIX™ geschikt

voor verlijming.

De banen dicht tegen elkaar aanleg-

gen; schilderstape over de stootkan-

ten plakken.

Wanneer voegen niet dicht aanslui-

ten moeten deze met de montagelijm

SCHÖNOX Superfix of de contactafdich-

ting SCHÖNOX HA gelijk met de opper-

vlakte worden gesloten. Overtollig ma-

teriaal verwijderen.

Keramische of natuursteenbekledin-

gen worden na uitharding van de voor

het verlijmen van SCHÖNOX TSD 3 mm

toegepaste tegellijm verlijmd.

Algemeen kan het verlijmen van SCHÖ-

NOX TSD 3mmen het verlijmen van ke-

ramische of natuursteenbekledingen

met snelle lijmen zinvol zijn, om een

vlotte bouwvoortgang ook bij ongun-

stige klimatische omstandigheden of

bij grootformaat tegels te garanderen.

Aanbevolen tegellijm: SCHÖNOX TT S8

RAPID, SCHÖNOX PFK RAPID, SCHÖNOX

Q9 en SCHÖNOX Q9 W.

Het verlijmen van de bovenbekleding

moet bijna zonder holle ruimtes plaats-

vinden.

De keuze van de tegellijm resp. de lijm-

methode moet in overeenstemming

zijn met de bekleding en de belasting.

Vooral bij ongunstige klimatische om-

standigheden of bij grootformaat te-

gels in combinatie met normaal af-

bindende tegellijmen kunnen langere

wachttijden voordat gevoegd kan wor-

den noodzakelijk zijn.

De voegen worden over het algemeen

met de universele flexvoegen SCHÖ-

NOX SU of SCHÖNOX UF PREMIUM uit-

gevoerd. Er moet bij het voegen reke-

ning worden gehouden met de speci-

fieke eigenschappen van de bekleding.

Let op de betreffende productdatabla-

den.

Bekledingsvoegen uit de ondergrond

hoeven niet over te worden geno-

men.Wanneer aanwezige voegen in

de dekvloer of voegen in de oude on-

dergrond niet worden overgenomen,

dan mag er geen hoogteverschil zijn.

Vloer verdelen in gedrongen velden.

Velden in L- of Uvorm door bekledings-

voegen scheiden. De bekleding verde-
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De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-

voorschriften moeten in acht genomen worden. De

erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van

toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwali-

teit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen

zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen;

het zijn slechts algemene adviezen zonder borg

voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op

de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering

en verwerking hebben. Met de uitgave van dit

productdatablad vervallen alle voorgaande.

SCHÖNOX GmbH

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

http://www.schoenox.nl

QUA L ITÄ T S M A N A G E M E NTSYSTEM

Z
E R T I F I Z I E R T E

S

DIN EN ISO 9001

Reg. Nr.  3116-01

Het SCHÖNOX managementsysteem is volgens ISO

9001 en 14001 door het DQS gecertificeerd.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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len in velden van 40 m2 en max. 8 m

zijlengte worden verdeeld..

Bij deuren moeten bekledingsvoegen

worden aangebracht. Verschillend

verwarmde vlakken moeten even-

eens door bekledingsvoegen worden

geischeiden.

Let op: bouwconstructieve- en rand-

aansluitingsvoegen moeten in de

bekleding op dezelfde plaats en in

dezelfde breedte worden doorgezet!

Verpakking
5,00 m rol (1,25 m breed)

Opslag
SCHÖNOX TSD 3 mm koel, droog en

staande opslaan.

Gedurende 2 jaar houdbaar.

Tegen direct zonlicht beschermen.

Pallets niet stapelen.

Milieu
Voor het afvoeren van productresten,

waswater en verpakking met product-

resten, s.v.p. de plaatselijk geldende

voorschriften in acht nemen.

EMICODE
EC 1PLUS: zeer emissie-arm

Advies
Puntlasten: de breukkracht van de toe-

gepaste keramische bekleding moet

aan de te verwachten belasting wor-

den aangepast. Min. breukkracht: 1500

N. Dit komt overeen met een kerami-

sche tegel volgens DIN EN 176 <3%

(grestegel) met een dikte van 9 mm

bij een vierkant formaat. Wij advise-

ren de toepassing van vierkante be-

kleding, aangezien bij een rechthoekig

formaat de breukkracht wordt gehal-

veerd. Informatie over de berekening

van de breukkracht van keramische be-

kledingen kunt u ontlenen aan het ZDB-

merkblad „Mechanisch hochbelastbare

Bodenbeläge“.

In industriële bedrijven moeten de te-

gels en plavuizen dik genoeg zijn en

bijna zonder holle ruimtes verlijmdwor-

den, zo nodig volgens de Floating-

Buttering-methode.

De toelaatbare puntlast bij een opleg-

gingsvlak van ≥ 10 cm2 bedraagt 3,5

KN.

Bij het aanbrengen van keramische

bekleding op vloeren zijn grestegels,

porcellanato-gres, splijttegels en klin-

kers volgens DIN EN 121, 176, 177, 178,

186-1, 186-2, 187-1 en 187-2 vanaf

10x10 cm toegestaan.

Wanneer grootformaat tegels en

plavuizen worden verlijmd, zo no-

dig de Buttering-Floating-methode

toepassen, resp. speciale informatie

inwinnen.

Algemeen bij het verlijmen letten op

een voldoende hoeveelheid lijm en de

lijmmethode aanpassen aan de boven-

bekleding.

Bij het aanbrengen van natuursteen is

een min. dikte van ≥ 15 mm noodzake-

lijk. Bij voorkeur moeten harde steen-

soorten zoals graniet, kwartsiet e.d.

worden toegepast.

Op monsterpanelen is het aanbrengen

van gecalibreerde natuursteen ≥10mm

met SCHÖNOX TSD 3 mm (zowel op

de verlijmde als ook op de gefixeerde

baan) mogelijk. Let hierbij op het ad-

vies voor het verwerken van natuur-

steen.

Let op de productdatabladen van aan-

vullende producten. In geval van twijfel

adviseren wij nadere informaties van

de fabrikant in te winnen.

Bij houten ondergronden moet, afhan-

kelijk van de ondergrond en de te ver-

wachten belasting, evt. bij voorkeur

SCHÖNOX EDP 9 mm worden toege-

past.


