
Informacje techniczne
Czas przydatności do użycia: ok. 30
min. przy temp. +20°C
Możliwość ruchu pieszego:
po ok. 6 godz.
Pełne obciążenie: po ok. 7 dniach
Temperatura otoczenia i podłoża pod-
czas aplikacji: min. +5°C
Szerokość spoiny: od 1 do 12 mm
Zużycie materiału: 0,3 - 3,5 kg/m2,
w zależności od rozmiaru płytki i
wielkości spoiny
Kolor: materiał dostępny w wielu ko-
lorach
Odporność termiczna: od -20°C do
+80°C

Wszystkie wartości są przybliżone,
zależą od warunków otoczenia,
chłonności podłoża i metody aplikacji.
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 Marine Equipment
Directive (MED) 2014/90/EU
spełnia wymagania CG2 WA zgodnie z
PN-EN 13888
EMICODE EC 1PLUS: bardzo niska emisja
zredukowane pylenie
szybko twardnieje
wodoodporna
mrozoodporna
szlam
łatwa w nanoszeniu
zapobiega przebarwieniom kamieni na-
turalnych
zmniejszona absorbcja wody (w
porównaniu ze standardowymi mate-
riałami do spoinowania)
elastyczna
bardzo dobry efekt wizualny
modyfikowana żywicą syntetyczną
dobrze wypełnia
wysoka przyczepność do boków spoiny
idealna do pełnoszkliwionych płytek
nadaje się do układania na podłożach z
ogrzewaniem podłogowym
twardnieje bez rys skurczowych
bardzo dobra odporność na ścieranie
zwarta struktura zaprawy
spełnia wymagania DVGW W 270
”Rozwój mikroorganizmów na mate-
riałach w obszarach kontaktu z woda
pitną” w połączeniu z SCHÖNOX 2K DS
RAPID i SCHÖNOX CFK PLUS
niska zawartość chromu zgodnie z RE-
ACH

Zastosowania
do spoinowania:

płytek glinianych
płytek kamionkowych
płytek szkliwionych
mozaiki szklanej
płytek szklanych
płytek betonowych
płytek ze sztucznego kamienia

kamieni naturalnych wrażliwych na
przebarwienia
kamieni naturalnych Solnhofener
marmuru jurajskiego i krystalicznego
kamieni magmowych
na ścianach i podłogach
na balkonach i tarasach
na elewacjach
w centrach handlowych o normalnych
obciążeniach użytkowych
w pomieszczeniach mokrych
w pływalniach krytych i otwartych

W przypadku występowania obciążeń
chemicznych należy użyć epoksydowych
zapraw do spoinowania SCHÖNOX.
Powierzchnie czyszczone pod ciśnieniem
lub środkami zawierającymi kwas
powinny być spoinowane zaprawami
SCHÖNOX CF DESIGN lub SCHÖNOX XR 40
Pozostałości zaprawy na spoinowanych
powierzchniach muszą być delikatnie
usunięte zanim zaprawa stwardnieje.
Nie zalecamy spoinowania polerowanych
płytek z kamionki szlachetnej zaprawami
w kontrastowych kolorach (pigmenty
mogą dostać się w mikropory na po-
wierzchni płytki).
Należy stosować się do zaleceń produ-
centa płytek dotyczących ich przygotowa-
nia i spoinowania.
Do spoinowania mozaiki i płytek szkla-
nych, cokołów i podobnych elementów
okładzinowych, może być niezbędne
użycie zaprawy do fugowania bez piasku
kwarcowego (ze względu na wrażliwość
powierzchni). Należy zasięgnąć opinii pro-
ducenta.
Do spoinowania mozaiki szklanej w
łaźniach parowych należy użyć zaprawy
na bazie żywicy epoksydowej SCHÖNOX
CF DESIGN

Wymagania względem podłoża
Boki spoin muszą być czyste, bez po-
zostałości kleju i środków antyadhezyj-
nych.
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SCHÖNOX® UF PREMIUM
Płynna, elastyczna, uniwersalna zaprawa do spoinowania.
Do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, płytek z kamienia naturalnego wrażliwych na przebarwienia
i odpornej na przebarwienia mozaiki szklanej. Do aplikacji na ściany i podłogi, wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń. Dostępna w różnych kolorach. Spełnia wymagania BS 5980 w zakresie odporności mikro-
biologicznej. SCHÖNOX UF PREMIUM, dzięki użyciu nowoczesnych surowców i innowacyjnej technologii
produkcji generuje ok. 90% mniej pyłu podczas mieszania.
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Niezwłocznie po ułożeniu oczyścić spo-
iny do głębokości równej z grubością
płytki.
Do spoinowania płytek ułożonych
metodą cienkowarstwową można
przystąpić po upływie od 3 do 24 godzin,
w zależności od stosowanej zaprawy.
Jeżeli płytki układane są metodą grubo-
warstwową, przed przystąpieniem do
spoinowania zaprawa musi być dosta-
tecznie mocna i sucha.

Proporcje mieszania
Do 15 kg SCHÖNOX UF PREMIUM ok 3,0-
3,6 l wody
Do 5,0 kg SCHÖNOX UF PREMIUM ok 1,0-
1,2 l wody

Aplikacja
Do czystego pojemnika z czystą, zimną
wodą dodać SCHÖNOX UF PREMIUM i
wymieszać do uzyskania jednorodnej
konsystencji. Mieszać mieszadłem wol-
noobrotowym o prędkości 600 obr./min.

Zaprawa do spoinowania powinna mieć
konsystencję plastyczną. Należy ją
głęboko wcisnąć w spoinę używając
kielni lub pacy do spoinowania.
W razie konieczności, aby osiągnąć
optymalne wypełnienie spoin, należy
spoinowanie powtórzyć.
Po rozpoczęciu procesu wiązania można
oczyścić płytki z resztek zaprawy
używając packi z gąbką lub gąbki.
Do szybkiego i czystego wykonania
robót polecamy użycie specjalnego po-
jemnika do spoinowania.
Z powodu różnej chłonności kamieni
naturalnych zalecamy powtórne mycie
wilgotną gąbką.
Marmur, wapień i kamienie naturalne
zawierające węglany nie mogą być za-
kwaszone.
Na brzegach porowatych kamieni na-
turalnych mogą pojawić się cienie. Nie
jest to spowodowane jakością zaprawy
do spoinowania.
Do wypełnienia szczelin dylatacyjnych
oraz szczelin podziału powierzchni za-
lecamy SCHÖNOX ES a do spoinowania
kamieni naturalnych SCHÖNOX MES.

Przy spoinowaniu płytek ceramicz-
nych lub kamieni naturalnych o dużej
chłonności, spoiny należy, w ciągu
pierwszych trzech dni, przetrzeć na mo-
kro. Takie postępowanie zapewnia opty-
malne utwardzanie.

Opakowania
15,0 kg papierowy worek
5,0 kg pojemnik polietylenowo-alumi-
niowy (4 sztuki w kartonie)

Składowanie
SCHÖNOX UF PREMIUM należy przecho-
wywać w chłodnych i suchych pomiesz-
czeniach.
Czas składowania w 15,0 kg papiero-
wych workach: 12 miesięcy.
Czas składowania w 5,0 kg pojemni-
kach polietylenowo-aluminiowych: 18
miesięcy.
Otwarte opakowania muszą być za-
mknięte natychmiast po użyciu a mate-
riał zużyty jak najszybciej.

Utylizacja
Puste opakowania utylizować zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Przy usuwaniu pozostałości produktów,
ścieków i pojemników z przylegającymi
resztkami należy postępować zgodnie
z lokalnymi przepisami.

EMICODE
EC 1PLUS: bardzo niska emisja

Instrukcje
Podczas spoinowania i wiązania ma-
teriału trzeba chronić okładziny przed
bezpośrednim nasłonecznieniem.
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć
wodą.
Wszystkie informacje odnoszą się do
warunków standardowych.
Przenikanie wilgoci z podłoża lub spo-
inowanej okładziny może powodować
powstawanie smug na spoinach. Nie ma
to wpływu na jakość spoiny a w sprzy-
jających warunkach kolor może się stop-
niowo ujednolicić. Takie przebarwienia
nie podlegają gwarancji.
Wykonanie spoinowania zaprawą
SCHÖNOX UF PREMIUM nie zastępuje

konieczności wykonania uszczelnień
wymaganych obowiązującymi nor-
mami.
Przy wyborze materiału do spoinowa-
nia należy zawsze przestrzegać zaleceń
producenta ceramiki.
Możliwe są niewielkie odchylenia ko-
lorystyczne pomiędzy poszczególnymi
partiami materiału. W związku z tym do
jednego obiektu należy wykorzystywać
zaprawę z tym samym numerem partii.
Do pielęgnacji i czyszczenia powierzchni
z resztek zaprawy, zalecamy używanie
wyłącznie neutralnych środków
czyszczących. Po oczyszczeniu po-
wierzchnię należy spłukać czystą wodą.
Spoiny z zaprawy SCHÖNOX UF PRE-
MIUM nie są kwasoodporne. Używanie
kwaśnych środków czyszczących
może prowadzić do ich uszkodzenia.
Niewłaściwy sposób czyszczenia powo-
duje utratę gwarancji.
Okładziny spoinowane SCHÖNOX UF
PREMIUM można czyścić domowymi
urządzeniami do czyszczenia parą (bez
użycia szczotek) po 7 dniach od spoino-
wania.
Do spoinowania mozaiki szklanej w
publicznych pływalniach gdzie wyma-
gana jest większa wytrzymałość (czysz-
czenie wysokociśnieniowe, środki che-
micznę) zalecamy użycie kolorowej za-
prawy z żywicy epoksydowej SCHÖNOX
CF DESIGN .

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.



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® UF PREMIUM
Karta Informacyjna
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