
Informacje techniczne
Czas przydatności do użycia: ok. 90

minut przy temp. +20°C

Czas otwarty (PN-EN 1346): ok. 30 mi-

nut. Czas otwarty zależy od tempera-

tury i warunków panujących na budo-

wie.

Możliwość ruchu pieszego:

po ok. 16 godz.

Możliwość spoinowania: po ok. 24

godz.

Temperatura otoczenia i podłoża pod-

czas aplikacji: min. +5°C

Odporność termiczna: po całkowitym

utwardzeniu od -20°C do +80°C

Zużycie materiału (składnik sypki):

ok. 2,6 kg/m² (6 mm paca zębata)

ok. 2,9 kg/m² (8 mm paca zębata)

ok. 3,2 kg/m² (10 mm paca zębata)

Wszystkie wartości są przybliżone i

zależą od warunków otoczenia.

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
spełnia wymagania C2 E S1 zgodnie z

PN-EN 12004

wodoodporny zgodnie z PN-EN 12004

mrozoodporny zgodnie z PN-EN 12004

składnik systemu SCHÖNOX BALTERRA®

oparty na technologii SCHÖNOX

CLIMATRIX®

do posadzek na zewnątrz i o dużym

obciążeniu

elastyczny

rozlewny

zwarta struktura

odporny na wysokie temperatury

szybki przyrost wytrzymałości

hydrofobowy

wysoka wytrzymałość początkowa

można nim wyrównywać podłoże

nadaje się do układania na podłożach z

ogrzewaniem podłogowym

modyfikowany żywicą syntetyczną

niska zawartość chromu zgodnie z RE-

ACH

Zastosowania
do pełnopowierzchniowego, cienkowar-
stwowego układania:

okładzin ceramicznych

surowej ceramiki

płytek szkliwionych

terakoty

niewrażliwych na deformacje natural-

nych i sztucznych płyt kamiennych oraz

płyt betonowych

naturalnych, sztucznych i łamanych

płytek kamiennych niewrażliwych na

przebarwienia

płytek ceramicznych na balkonach i ta-

rasach

płytek ceramicznych w pływalniach

okładzin ceramicznych na mocno

obciążonych powierzchniach w obiek-

tach przemysłowych

Podłoża
wysezonowany, suchy beton

jastrychy cementowe normalnie i szyb-

kowiążące

jastrychy anhydrytowe

jastrychy magnezytowe

suche jastrychy

stare okładziny ceramiczne

hydroizolacje SCHÖNOX

Należy przestrzegać wymagań zawar-

tych w kartach informacyjnych pro-

duktów.

Wymagania względem podłoża
Suche, wytrzymałe, nośne i równe

Bez zanieczyszczeń, pozostałości

zmniejszających przyczepność tj.

brudu, kurzu, oleju, wosku, środków

czyszczących, piasku i lużnych części.

Uszkodzone, słabe fragmenty należy

usunąć mechanicznie i naprawić zapra-

wami SCHÖNOX.

Jastrychy cementowe na których będą

układane okładziny musza być wysezo-

nowane, mieć wytrzymałość klasy F4

i wilgotność ≤ 4,0 CM-%( jastrychy z

ogrzewaniem podłogowym ≤ 2,0 CM-

%). Jastrychy anhydrytowe powinny

mieć wilgotność ≤ 0,5 CM-% (z ogrze-

waniem podłogowym ≤ 0,3 CM-%).

Podłoże betonowe musi być wysezono-

wane.

Jeżeli okładziny będą montowane w

pomieszczeniach wilgotnych lub mo-

krych, należy wykonać dodatkową, od-

powiednią do klasy obciążenia wilgocią,

hydroizolację SCHÖNOX. Należy prze-

strzegać zapisów odpowiedniej Karty

Informacyjnej produktu.

Jeśli okładziny będą montowane

na podłożach z ogrzewaniem

podłogowym, należy stosować się

do zaleceń ich producenta. Wszystkie

prace należy wykonywać zgodnie z

normą PN-EN 1264 cz.4. Zasadniczo

ogrzewanie podłogowe należy urucha-

miać powoli, najwcześniej po 7 dniach

| www.schonox.pl |
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SCHÖNOX® TT FLEX DUR
Elastyczny klej do płytek podłogowych odporny na obciążenia termiczne i stałe działanie wilgoci.
Do mocowania okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego na zewnątrz oraz w pomieszczeniach

przemysłowych. Oparty na technologii SCHÖNOX CLIMATRIX® zapewniającej wyjątkową odporność kleju

na obciążenia termiczne i wysoką wilgotność. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
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w temperaturze pokojowej od ułożenia

płytek ceramicznych.

Gruntowanie
normalnie chłonne podłoża takie jak:
- jastrychy cementowe

- szybkowiążące jastrychy cementowe

gruntować SCHÖNOX KH (1:5) lub

SCHÖNOX KH FIX.

-beton

-beton wodoszczelny

gruntować SCHÖNOX KH (1:3) lub

SCHÖNOX KH FIX.

niechłonne, gładkie, nośne podłoża tj.:
-okładziny ceramiczne, stabilne,

dokładnie wyczyszczone i jeśli to ko-

nieczne szlifowane

gruntować SCHÖNOX SHP

podłoża anhydrytowe tj.:
- jastrych anhydrytowy

gruntować SCHÖNOX KH (1:1) (czas

schnięcia co najmniej 24 godz.) lub

SCHÖNOX KH FIX (czas schnięcia co naj-

mniej 1 godz.)

jastrych magnezytowy
gruntować SCHÖNOX GEA lub SCHÖNOX

HP RAPID z piaskiem.

Zamiast posypki z piasku SCHÖNOX GEA

lub SCHÖNOX HP RAPID może być za-

gruntowany SCHÖNOX SHP.

Proporcje mieszania
Do 25 kg SCHÖNOX TT FLEX DUR ok. 7,25

l wody.

Aplikacja
Do czystego pojemnika z czystą, zimną

wodą dodać SCHÖNOX TT FLEX DUR i wy-

mieszać do uzyskania jednorodnej kon-

systencji. Mieszać mieszadłem wolno-

obrotowym o prędkości 600 obr./min.

Nie należy mieszać więcej materiału niż

można zużyć w ciągu 90 min.

Zaprawę nakłada się i rozprowadza

równomiernie, odpowiednią pacą

zębatą. Płytki układa się i dociska na

świeżej, jeszcze mokrej warstwie kleju.

Nierówności do 10mm można

wyrównać SCHÖNOX TT FLEX DUR.

Do wyrównania całej powierzchni zale-

cane jest użycie zapraw szpachlowych

SCHÖNOX.

Materiał raz wymieszany nie może

być ponownie mieszany z dodatkową

ilością wody lub proszku.

Niezwłocznie po zastosowaniu umyć

narzędzia wodą.

Przy mocowaniu wielkoformatowych

szkliwionych płytek, konieczne jest za-

stosowanie cienkiej warstwy kontakto-

wej z SCHÖNOX TT FLEX DUR na spodzie

płytki.

Na okładzinach z bardzo chłonnego

chińskiego granitu (np. Padang) mogą

wystąpić nieodwracalne przebarwienia.

Zalecamy wykonanie testu w niewi-

docznym miejscu.

Do wykonywania okładzin na zewnątrz

stosować tylko kamienie naturalne do

tego przeznaczone.

Do mocowania kamieni naturalnych

wrażliwych na przebarwienia zalecamy

SCHÖNOX Q9 W.

Układanie płytek ceramicznych, płyt

i naturalnych kamieni na stropach

kanałowych bez jastrychu jako dodatko-

wej warstwy rozkładającej obciążenia,

wymaga zgody projektanta.

Do wielkoformatowych,

pełnoszkliwionych płytek podłogowych

> 50/50 cm lub na podłogach o po-

wierzchni > 0,25 m² zalecamy użycie

kleju o płynnej konsystencji, do bezpust-

kowego posadzenia, szczególnie na po-

sadzkach z ogrzewaniem podłogowym.

Aby poprawić przyczepność zalecamy

nałożenie cienkiej warstwy kontakto-

wej na spód płytek.

Podczas układania dużych płytek należy

stosować się do obowiązujących zasad

i norm. Przy układaniu cienkowarstwo-

wych płytek ceramicznych (<7,5 mm)

prosimy o kontakt z przedstawicielem

Sika.

Spoinowanie
Do spoinowania płytek ceramicznych
z chłonnymi brzegami zalecamy, w
zależności od szerokości spoiny:

od 1 do 6 mm SCHÖNOX WD FLEX

od 1 do 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

Do spoinowania płytek ceramicznych z
niskochłonnymi i niechłonnymi brzegami
zalecamy, w zależności od szerokości
spoiny:

od 1 od 10 mm SCHÖNOX SF DESIGN

od 1 do 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

od 2 do 20 mm SCHÖNOX SB FLEX

od 3 do 15 mm SCHÖNOX SU

od 2 do 40 mm SCHÖNOX XR 40

Do spoinowania kamieni naturalnych za-
lecamy, w zależności od szerokości spo-
iny:

od 1 od 5 mm SCHÖNOX SF DESIGN

od 1 do 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

od 3 do 15 mm SCHÖNOX SU

Do spoinowania okładzin chemoodpor-
nych zalecamy, w zależności od sze-
rokości spoiny:

od 1 do 10 mm SCHÖNOX CF DESIGN

od 1 do 10 mm SCHÖNOX CON BODEN

od 2 do 40 mm SCHÖNOX XR 40

Do szczelin dylatacyjnych oraz szczelin
podziału powierzchni polecamy:

odpowiednio SCHÖNOX SMP, SCHÖNOX

ES, SCHÖNOX MES

Należy zapoznać się z odpowiednimi Kar-

tami Informacyjnymi produktów.

Opakowania
25,0 kg papierowy worek

Składowanie
Czas składowania: 1 rok (w fabrycznie

zamkniętych, oryginalnych i nieuszko-

dzonych opakowaniach).

Otwarte opakowania muszą być za-

mknięte natychmiast po użyciu a mate-

riał zużyty jak najszybciej.

Utylizacja
Puste opakowania należy utylizować

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przy usuwaniu pozostałości produktów,

ścieków i pojemników z przylegającymi

resztkami należy postępować zgodnie

z lokalnymi przepisami.

Instrukcje
Wszystkie podane wartości są orienta-

cyjne i zależą od lokalnych warunków

otoczenia.

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.

| www.schonox.pl |

SCHÖNOX® TT FLEX DUR
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® TT FLEX DUR
Karta Informacyjna

3
/
3

0
2

.0
5
.2

0
2

2
10

:5
2

:4
3

Podczas układania należy chronić

SCHÖNOX TT FLEX DUR przed waha-

niami temperatury, bezpośrednim

nasłonecznieniem i przeciągami po-

nieważ ma to wpływ na czas otwarty.

Podczas wykonywania robót na

zewnątrz należy zwrócić szczególną

uwagę na warunki atmosferyczne.

Niezbędne jest zabezpieczenie miejsca

pracy przed opadami deszczu.

Wysokie temperatury przyspieszają a

niskie wydłużają proces utwardzania.

Ekologia, zdrowie
i bezpieczeństwo

Przed zastosowaniem produktów

użytkownik jest zobowiązany do za-

poznania się z zapisami aktualnych

Kart Charakterystyki. Zawarte są w

nich szczegółowe informacje dotyczące

zdrowia, bezpieczeństwa stosowania,

składowania i usuwania, a także dane

dotyczące ekologii, właściwości toksy-

kologicznych materiału itp.


