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SCHÖNOX TXF är en ﬁberf örstärkt av jämningsmassa f ör många ty per av underlag. Är extra bra f ör ingjutning av v ärmekablar på golv
som ska f örses med golv beläggnin g. Också till utomhusbruk på balkong, garage, terrass och liknande f ör golv läggnin g.

Egenskaper
◼ Låg egen emission (Emicode EC1 R)
◼ Själv utjämnand e
◼ Fiberf örstärkt
◼ Smidig att bearbeta
◼ Skikttjocklek: 3-40 mm
◼ Gångbar ef ter ca 3 timmar

Anv ändning däref ter kan medf öra ökad risk
f ör kromeksem. Förv ara f örpackningen torrt,
v äl tillsluten.
För y tterligare inf ormation se
säkerhetsdatab la d och miljödeklar ati on.

◼ Pumpbar

Förbehandling av underlag

◼ Härdar ca 10 mm/dy gn

◼ Underlaget ska v ara stabilt, f ast, v äl

◼ Beläggnin gsb ar: f rån 24 timmar (upp till 10
mm) och f rån 3 dy gn (ca 20 mm).

Teknisk data
◼ Ty p:

av jämningsmassa
◼ Skikttjocklek:

3-40 mm

◼ Brukstid:

Ca 40 min. v id +20oC

◼ Gångbar:

Ef ter ca 3 timmar

◼ Arb.temp:

Min. +5oC Bäst v id
+10oC till +20oC. Gäller
också underlag och

rengjort och f ritt f rån olja, f ett, damm och
liknande.
◼ Sv aga eller lösa y tor av lägsnas mekaniskt.

pulv er.
◼ Åtgång (pulv er):

Ca 1,8 kg/m 2/mm

◼ Try ckhållf asthet:

25,2 N/mm 2 ef ter 28

◼ Alla v attenlösliga limrester ska tas bort

Användningsområde
◼ För av jämning och f allby ggnad i v åtrum.

f ullständigt.

Cementbasera d

dgr
◼ Böjhållf asthet:

7,9 N/mm 2 ef ter 28 dgr

◼ Lösa eller f jädrande golv y tor och

◼ För ingjutning av golv v ärmekablar.

spånplattor ska skruv as f ast (100-150 mm

Ov anstående tider är angiv na enligt

◼ Inom- och utomhusbruk (utomhus skall

av stånd).

normala f örhållande n (+20ºC och 50% RF).

◼ Ev entuell golv v ärme ska v ara av stängd i

Var uppmärksam på att y ttre påv erkan så

1K-DS Premium innan montering av

minst 1 dy gn f öre spackling och 7 dy gn

som temperatur, luf tf uktighet, direkt solljus

klinker).

ef ter. Öka däref ter v ärmen med ca +5oC

och try ck etc. påv erkar tiderna.

spacklet beläggas med tätskikt SCHÖNOX

◼ Vid av jämning innan montering av
nedlimmat trägolv , ska skikttjockleken v ara

per dy gn.
◼ Max f uktighet i underlaget är 95% RF.
Träbasera de underlag ska v ara torra,

minst 3 mm.

f uktkv ot 8-12..

Underlag
◼ Betong, slipsats eller spacklade golv

Beläggningsklar

◼ Rotbruk

◼ Var uppmärksam på att skikttjocklek,

◼ Gjutasf alt

temperatur och luf tf uktighet har inv erkan

◼ Lättbetong

på härdtiden.

◼ Keramiska plattor
◼ Golv spånskiv or
◼ Gipsskiv or

Hälsa och miljö
Märkning

IRRITERANDE Xi

Hanteringsf öreskr if ter:
Innehåller cement. Irriterar huden. Risk f ör
allv arlig ögonskada. Förv aras oåtkomligt f ör
barn. Undv ik kontakt med ögonen, spola
genast med my cket v atten och kontakta
läkare. Anv änd lämpliga sky ddshandskar
samt sky ddsglasögon eller ansiktssky dd. Vid
oly cksf all, illamående eller annan påv erkan,
kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt
etiketten. Ingående cement innehåller
sexv ärt krom <2 mg/kg v id lev erans och 12

Temp RF luf t 1-10mm 20mm 30 mm 40 mm
20 oC 50%
24 t
3 dgn 4 dgn
5 dgn
15 oC 80%
24 t
3 dgn 10 dgn 14 dgn
5 oC
80%
72 t
14 dgn 18 dgn 21 dgn

Primning
◼ Ef ter grundlig dammsugning primas golv et
med SCHÖNOX KH.
◼ Ev entuell spädning av primer SCHÖNOX
KH sker enligt produktdatabl ad.
◼ Där f lera skikt av spackel ska läggas på
v arandra ska primer alltid anv ändas mellan
v arje skikt.
◼ Svåra underlag
På div erse sv åra underlag som bl.a.
metall, gjutasf alt, epoxiunde rl ag mm,
anv änd SCHÖNOX SHP alt EG som
v idhäf tningsf örbättrar e.

månader däref ter, v id lagring på torr plats.
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Resultaten är baserade på
laboratoriet est er enligt DIN 1164:
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Blandning
◼ Blanda 25 kg pulv er med ca 4,5 liter rent
v atten.

Bruksanvisning

dammsugare anv ändas f ör att v ara säker på
att f å upp allt slipdamm som jobbats ner i
porerna.
Upply sningar f rån respektiv e
golv materiallev er ant ör ska f öljas noga.

◼ Blanda pulv ret maskinellt med kallt v atten
till en homogen massa.
◼ Låt massan sv älla några minuter och rör
däref ter igen.

När det gäller träbaserade golv material f inns
speciella rekommendatio n er v id läggning på
spacklade underlag.

Informationen är baserade på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet.
Uppgifterna är orienterande och avser att
hjälpa användaren att finna den lämpligaste
arbetsmetoden. Eftersom användarens
produktionsförhållanden ligger utanför vår
kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat,
påverkade av lokala omständigheter. I varje
enskilt fall rekommenderas provning och
kontinuerlig kontroll.

◼ Häll/pumpa ut den blandade massan öv er
golv et till passande skikttjocklek. Om

Om det är aktuellt att måla på av jämnings -

nödv ändigt, f ördela massan med en

massan ska f örst kontakt med Teknisk

tandad spackel. För att undgå ojämnheter

Serv ice samt f ärgtillv erkaren tas. Förtest

bör nästa blandning hällas på golv et inom

med den aktuella materialkomb in ati on e n

ca 10 minuter.

rekommender as.

Förpackning
◼ 25 kg papperssäck

Lagring
◼ Torrt och sv alt
◼ Ett år i oöppnad f örpackning

Tips
Det är my cket v iktigt att hålla rätt
blandningsf ör hå ll an d e f ör f ullgott resultat.
Temperatur, luf tf uktighet, ty p av underlag
samt dess kondition påv erkar härdninge n
och slutresultatet.

Golvbeläggning
Kontrollmetod för läggning av
golvbeläggning
För läggning av golv materialen (lim,
v iny lbeläggning, parkett etc.) ska f uktigheten
(RF) v ara under de angiv na v ärdena som
gäller v id + 20oC. Mätningen av relativ
f uktighet (RF) ska utf öras enligt RBK med
RF-mätare.
Mät den relativ a f uktigheten på tv å niv åer,
dels på betongy tan omedelbart under
spacklingen och dels på djupet. Mätning kan
ej ske i av jämningsmassan. Var
uppmärksam på att detta gäller f ör by ggf ukt
och inte f ör tillskott av f uktighet v id golv på
grund, golv öv er pannrum, golv med
golv v ärme.
Rekommendatione r för läggning av
golvbeläggning
Vid ev entuell slipning ska en stark
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The SCHÖNOX management system is certified
according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SIKA SVERIGE AB
BOX 11550
163 08 Spånga
T +46 0 621 79 00
www.schonox.se

