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SCHÖNOX US er en emisjonsf attig f ly tsparkel på sementbasis med liten kry mp.  Tørketid ca. 10 mm pr. døgn. Egner seg godt til gulv  med 
v armekabler. Kan legges i ty kkelser opp til 40 mm.  

Egenskaper 
 Sv ært emisjonsf attig (EMICODE EC1) 
 Til innendørs bruk 
 Selv utjev nende 
 Gode f ly teegenskaper 
 Smidig å bearbeide 
 Sjiktty kkelse f ra 3-40 mm 
 Pumpbar 
 Liten kry mp 
 Gangbar etter ca. 3 timer 
 

Bruksområder 
Til gulv av retting på de fleste tørre 
underlag i priv ate boliger, kontorer, 
skoler og lignende der det senere skal 
legges gulv belegg 
 Ved helsparkling under tregulv  som skal 

limes til underlaget, skal sjiktty kkelsen 
v ære min. 3 mm. 

 

Underlag 
Egnede underlag er gulv  av : 
 Betong 
 Påstøp 
 Puss 
 Keramiske f liser 
 

Forbehandling av underlag 
 Underlaget skal v ære stabilt, bære- dy ktig, 

f ast, rent, f ritt f or olje, f ett, støv , ol. 
 Sv ake og løse ov erf later f jernes mekanikk.  
 Alle v annløselige limrester skal f jernes 

f ullstendig. 
 Ev entuell gulv v arme skal v ære av stengt i 

minst 1 døgn f ør sparkling og 1 uke etter.  
Øk v armen deretter med ca. 5 oC pr. døgn. 

 Max f uktighet i underlaget 95 % RF. 
Trebaserte underlag skal v ære tørre. 

 

Priming 
 Etter grundig støv suging primes gulv et 

med SCHÖNOX KH eller KH Fix.  
Primeren påf øres med my k kost eller rull.  

 Vedrørende f orty nning av  primer – les 
produktdatablad f or SCHÖNOX KH/KH 

Fix. 
 Dersom f lere sparkelsjikt skal legges på 

hv erandre skal primer alltid beny ttes 
mellom hv ert sjikt. 

 Vanskelige underlag: 
   På div erse v anskelige underlag som bl.a. 

metall, epoksy underlag, brukes 
SCHÖNOX PX som v edhef tsutbedrer 
kontakt Sika Norge AS. 

 

Beleggklar 
Vær oppmerksom på at sjiktty kkelsen, 
temperatur og luf tf uktighet har innv irkning på 
herdetiden. 
Temp   RF luft   1-10mm  20mm   30mm   40mm 
20 oC    50 %     24 timer   3 dgn    4 dgn    5 dgn 
15 oC    80 %     24 timer   3 dgn   10 dgn   14 dgn 
 5 oC     80 %     72 timer   14 dgn  18 dgn  21 dgn 

 
 Helse og miljø 
 Brannf are: Ingen 
 Helsef are: IRRITERENDE.  Irriterer 

  øy nene og huden. 
Oppbev ares utilgjengel ig 
f or barn. Inneholder  
sement >30 %. 
 

Blandingsforhold 
 3 til 40 mm:  Til 25 kg SCHÖNOX US 

4,5 liter rent v ann. 
 

Bruksanvisning 
 Bland pulv eret maskinelt med kaldt v ann til 

en homogen masse. 
 La massen sv elle noen minutter og rør 

igjen. 
 Sparkelen tømmes ut av  blandingskaret 

eller pumpes med slange utov er gulv et, og 
f ordels om nødv endig med tannet eller 
slett sparkel. 

 Ta hensy n til massens åpentid (45 min.) 
f or å unngå ujev nheter. 

 Rengjøring: Rengjør tilsølte f later med 
v ann straks, v erktøy  umiddelbart etter 
bruk. 

 SCHÖNOX US inneholder sement som 

Tekniske data 
 Ty pe:  Sementbasert f ly t- 

sparkel, pulv er 
 Farge:  Grå 
 Egenv ekt: Pakket pulv er ca.  

1 700 kg/m3 
 Sjiktty kkelse: 3-40 mm 
 Brukstid: Ca. 45 min. v ed +18 oC  
 Gangbar: Etter ca. 3 timer 
 Sliping:  Etter ca. 3 timer 
 Arb.temp.: Min. +10 oC til +20 oC 

Gjelder også underlag 
og pulv er.  

 Forbruk (pulv er): Ca. 1,7 kg/m2/mm 
(Ov ennev nte tider er gitt etter 
normalf orhold  +18 oC og 50 % RF.)  
 
Resultatene under er basert på laboratorie- 
tester etter DIN 1164. 

  
 Try kksty rke:   23N/mm2 etter 28 

dgr. 
 Bøy estrekkf asthet: 6,5N/mm2 etter 28 

   dgr. 
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reagerer sterkt alkalisk med f uktighet. 
Besky tt derf or hud og øy ne. Ved berøring 
sky ll grundig med v ann.  Ved sprut i 
øy nene, kontakt lege. 

 

Emballasje 
 25 kg papirsekk 
 

Lagring 
 Kjølig og tørt 
 6 måneder i uåpnet emballasje 
 

Tips 
Det er meget v iktig å holde riktig blandings-  
Forhold f or et f ullgodt resultat. Temperatur, 
Fuktf orhold i luf t og underlag, samt under- 
Lagets tilstand påv irker herdingen og  
Resultatet. Under arbeid og herding må  
Sparkelmassen besky ttes mot høy e 
Temperaturer, direkte solly s og trekk. 
 

Legging av selvutjevnende 
gulvsparkel 
- her gis en anbefalt fremgangsmåte for 

legging 
Forarbeide: 
1.Gulv et rengjøres. 
2.Påse at riktig gulv temperatur + 10 oC - +20 

oC er oppnådd f ør sparkling. Før legging 
av  selv ut- jev nende sparkel måles relativ  
f uktighet (RF) i gulv konstruksjonen med 
RF-måler if lg.  NS til under 95 % v ed + 20 
oC.  

3.Flater som bedømmes å ha utilf reds-
stillende holdf asthet, f jernes mekanisk. 
Forurensninger på f latene f jernes.  

4.Flaten støv suges nøy e. 
5.Hull og store groper i gulv et repareres. 
6.Nødv endige stengelister monteres. 
Forbehandling: 
7.Betonggulv et behandles med primer 

SCHÖNOX VD/KH if lg. bruksanv isning. 
Behandlingen skal gjøres helt dekkende. 
La f laten tørke. 

Blanding, pumping og utlegging: 
8.SCHÖNOX US blandes med 4,5 liter rent 

kald v ann.  Om en automatisk blande- 
pumpe ikke brukes, anbef ales hurtig- 
blander. Bruk kaldt v ann. Lagre sparkel- 
sekkene slik at pulv eret holder en 
temperatur if lg. pkt. 2 når de skal brukes.  

9. Massens åpentid f or å unngå ujev nheter 
er ca. 45 min. v ed romtemperatur. OBS! 

Vinduer og dører skal v ære stengte, slik at 
v ind og kraf tig trekk ikke f orsty rrer den 
ny lagte f laten. Av f ukter bør ikke brukes i 
løpet av  de f ørste dagene. 

10. Hold jev n temperatur mellom + 10 oC - 
+20 i det lokale der selv utjev nende sparkel 
har blitt lagt. 

11. Når sparkelen har herdet behøv er 
normalt ingen sliping eller f insparkling 
utf øres. Ved behov  bør f laten slipes så 
snart den er gangbar. 

 

Gulvbelegg 
Kontrollmetode før legging av gulv- 
belegg: 
Før legging av  gulv materiale (lim, v iny l- 
Belegg, parkett etc.) skal f uktigheten i 

under- 
laget (betong med sparkel) uttry kt i relativ  
Fuktighet (RF) v ære under de angitte v erdier 
som gjelder v ed + 20 oC, se NBI By gge- 
detaljblad. 
Herv ed måles den relativ e f uktighet (RF) på 
niv åer, til dels på betongf laten umiddelbart 
under sparkelen, dels på den dy bde som 
angis i NBI By ggedetaljb lad. Vær oppmerk- 
som på at dette gjelder f or by ggef ukt og  
ikke f or tilskudd av  f uktighet v ed gulv  på  
grunn, gulv  ov er f y rrom, gulv  med gulv - 
v arme, ov er høy temperaturrør i gulv , og 
lignende. 
Anbefalinger før legging av gulvbelegg: 
Selv utjev nende masser f ly ter som regel så 
Godt ut at sliping ikke er nødv endig. Ved  
ev t. sliping skal man beny tte en sterk støv - 
suger f or å v ære sikker på f å opp alt slipe- 
støv , som er jobbet ned i porene. 
Opply sningene f ra respektiv e gulv material-  
lev erandør skal f ølges nøy e. Når det tre-  
baserte gulv materialer, f innes spesielle 
anbef alinger v ed legging av  sparklede  
underlag. 
Om et er aktuelt å male sparkelen, bør man 
kontakte Sika Norge AS og malings- 
produsenten. 
Prøv ing med den aktuelle material- 
kombinasjonen anbef ales. 
 
 
 

 |  www.schonox.no  | 

Informasj onen er basert på laboratori eprøver og 
lang erfaring. Opplysni ng ene er orienterende og 
har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem 
til riktige produkttyper og arbeidsmetor der Da 
arbeidsfor hol dene ligger utenfor vår kontrol l, kan 
vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som 
oppnås , med mindre en reklamasj on skyldes feil 
ved ett av våre produkter . 

The SCHÖNOX management system is certified 
according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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