
Tekniset tiedot
Väri valkoinen

Astia-aika n. 5 - 10 minuuttia lämpö-

tilan ollessa 20 °C

Kävelynkestävä n. 20 - 30 minuutin

kuluttua

Päällystettävissä1

-0,5 mm:iin asti n. 30 minuutin kulut-

tua

-5 mm:iin asti n. 1 - 1,5 tunnin kulut-

tua

Päällystettävissä kosteudelle herkillä

päällysteillä, kuten parketti ja korkki,

sekä maalattavissa aikaisintaan 12 tun-

nin kuluttua.

Jos SCHÖNOX ZZ halutaan päällystää

nopeasti, kiinnitä erityistä huomiota

vallitseviin olosuhteisiin. Alhainen läm-

pötila ja/tai korkea ilmankosteus viiväs-

tyttävät päällystyskelpoisuuden saa-

vuttamista.

Työstölämpötila (lattia) ei saa olla

alle: 5 °C

Materiaalin menekki n. 1,1 kg/m²/

mm

1Lämpötila 15 ja suhteellinen ilmankos-

teus #2#, alustan lämpötila ≥ #3# °C

Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja,

jotka vaihtelevat olosuhteiden mu-

kaan.

Tuotteen ominaisuudet
EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt

sisäkäyttöön

voidaan käyttää ilman pohjustetta

erittäin luja

hyvä täyttävyys

erittäin hienorakeinen

Olomuoto säädettävissä

Nopeasti viimeisteltävissä

kuivuu nopeasti

monikäyttöinen ja turvallinen

sisältää runsaasti synteettistä hartsia

erittäin riittoisa

hyvä joustavuus

erittäin kova ja kestävä

Kristallisoi sekoitusvettä runsaasti

kerrospaksuus 0–5 mm

pienijännitteinen

vähähuokoinen pinta

soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin

standardin DIN EN 12529mukainen tuo-

linpyörien kesto

REACH:n mukainen matala kromipitoi-

suus

Käyttöalueet
SCHÖNOX ZZ soveltuu paikkakorjauk-
seen sekä ylitasoitukseen ja täyttämi-
seen, kuten esim:
sementti- ja kalsiumsulfaattipohjaisten

tasoitteiden työstöjäljet ja epätasaisuu-

det

saumat/liitokset esim. kuivat tasoite-

lattiat, lastulevyt, OSB-levyt, puulat-

tiat.

portaikot ja tasanteet

vanhat vedenkestävät liimajäämät

vanhat päällysteet, kuten keraamiset

laatat, kivilaatat, PVC:t, luonnon- ja

synteettiset kumit, hienosilmukkapin-

taiset tekstiilimatot

maalaus ja pinnoitetöissä alustan kor-

jauksiin

SCHÖNOX ZZ soveltuu seuraavien par-
kettien liimaamiseen:

metalliliitokset ja kulmaprofiilit

porraskulmien korjaamiseen (e.g. Kü-

berit)

Alustat
SCHÖNOX ZZ soveltuu täyttämiseen, ta-
soittamiseen ja korjaamiseen:
betoni

sementti- ja kalsiumsulfaattipohjaiset

lattiatasoitteet

sementti- ja pikasementtitasoitteet

kalsiumsulfaattipohjaiset laastit

valuasfalttilaasti (kokonaan hiottu) IC

10 ja IC 15 standardin EN 13 813 mukai-

sesti

tasoitteet, lastulevyt, OSB-levyt

vanhat alustat kuten keraamiset laatat,

luonnonkivilaatat ja terrazzo

vanhat päällysteet, kuten neulahuopa,

PVC, CV, luonnon- ja synteettinen kumi,

ohut tekstiilimatot

Vanhat alustat, joissa on vanhan ve-

denkestävän liiman jäämiä

vanhat epoksipohjaiset pinnoitteet

magnesiumoksidilaastit

puulaudat, puuportaat

metallialustat, kuten turkkilevyt levyt

Alustavaatimukset
Riittävä kestävyys, kantokyky, muoto-

tarkkuus ja pysyvä kuivuus

Alustan tulee olla vapaa tarttuvuutta

heikentävistä kerroksista, kuten pö-

lystä, liasta, öljystä, rasvasta tai irtoa-

vista aineksista.

Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja

muut vastaavat tartuntaa haittaavat

tekijät tulee poistaa soveltuvin mene-

telmin kuten hiomalla hiekkapaperilla,

harjaamalla, sinkopuhalluksella, jyrsi-

mällä tai huolellisella puhdistuksella.

Vanhat, irronneet ja heikot tasoiteker-

rokset on poistettava mekaanisesti.

Epävarmat, vanhat pinnoitteet tulee

poistaa.

Sementtitasoitteiden, jotka päällyste-

tään lattiapäällysteillä, tulee olla jään-

nöskosteudeltaan ≤ 2,0 p-% (lämpö-
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Tuoteseloste

SCHÖNOX® ZZ
Hienojakoinen, nopeasti sitoutuva, synteettinen hartsi-modifioitu,luja, monikäyttöinen tasoite
Olomuoto säädettävissä joko paikkakorjaukseen tai pintojen viimeistelyyn. Soveltuu erityisesti nopeaan

korjaukseen juuri ennen pinnoitteiden asennusta seinillä ja lattiassa. Erillistä pohjustusta ei yleensä

vaadita.
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SCHÖNOX® ZZ
Tuoteseloste
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laastien ≤ 1,8 p-%), kalsiumsulfaatti-

pohjaisten tasoitteiden ≤ 0,5 p-% (läm-

pölaastien ≤ 0,3 p-%).

Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittijä-

telipeäliima, on poistettava mekaani-

sesti. Liimajäämät on pohjustettava

tuotteella SCHÖNOX EG.

Vanhat vedenkestävät liimajäämät on

poistettava mekaanisesti mahdollisim-

man hyvin.

Vanhat lattiat, kuten keraamiset laa-

tat, on puhdistettava perusteellisesti ja

hiottava.

Tilat, joiden alla ei ole kellaritiloja,

on suojattava nousevalta kosteudelta

määräysten mukaisesti.

Päällystemateriaalivalmistajan tekni-

sissä tuotetiedoissa on tietoa päällys-

tekohtaisista alustavaatimuksista.

Pohjustus
Sisätilojen seiniä ja lattioita ei tarvitse

pohjustaa ei tarvitse pohjustaa

Alustan jäännöspölyn sitomiseksi on

suositeltavaa pohjustaa alusta SCHÖ-

NOX KH FIXillä (kuivumisaika ≥ 60

min.).

Epävarmoissa tapauksissa suositte-

lemme koepinnan asentamista tai

lisätietojen pyytämistä.

Sekoitussuhde
4,5 kg:aan tuotetta SCHÖNOX ZZ n. 1,35

- 1,50 l vettä

1 kg:aan tuotetta SCHÖNOX ZZ n. 0,30 -

0,33 l vettä

Tilavuusosat:
3 osaa SCHÖNOX ZZ - 1 osaa puhdasta
vettä
Koko paketin sekoittamista kerralla

ei suositella lyhyen kovettumisajan

vuoksi.

Kun sekoitat suurempia määriä, lisää

maksimi määrä vettä.

Asennussuositus
Käytä puhdasta sekoitusastiaa, annos-

tele vesi astiaan ja lisää SCHÖNOX ZZ

veden sekaan saavuttaaksesi tasalaa-

tuisen massan.

Tasoite levitetään, tasoitetaan ja muo-

toillaan tasoituslastalla.

Jatkokäsittely mm. hionta, tasoitus tai

uudelleentäyttö SCHÖNOX ZZ:lla on

mahdollista.

Materiaalia sekoitetaan vain sellainen

määrä, joka pystytään käyttämään n. 5

- 10 minuutissa.

Jo asettunutta materiaalia ei saa sekoit-

taa veteen tai jauheeseen.

Paikallisissa tasoituksissa, kiinnitä huo-

miota pintamateriaalin alkaalisuuden

sietokykyyn.

Tuotteella SCHÖNOX ZZ tasoitettuja pin-

toja ei saa maalata mineraalimaaleilla.

Ennen maalausta tai synteettisten hart-

sirappausten ja tapettien asennusta,

ota huomioon materiaalivalmistajan

ohjeistukset alustan esikäsittelyn suh-

teen.

Työkalut voidaan puhdistaa vedellä

heti käytön jälkeen.

Pakkaus
4,5 paperipussi muoviastiassa

Sekoitusastia tulee mukana

Varastointi
SCHÖNOX ZZ varastoidaan viileässä ja

kuivassa.

Säilyvyys: 6 kuukautta.

Avatut pakkaukset tulee sulkea välittö-

mästi ja sisältö tulee käyttää mahdolli-

simman pian.

Jätteiden käsittely
Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja

hävitettävä määräysten mukaisesti.

Tuotejäämien, pesuveden ja astioiden,

joissa on kuivuneita tuotejäämiä, hävit-

tämisessä on noudatettava paikallisia

viranomaismääräyksiä.

EMICODE
EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt

EPD - Ympäristöseloste

Ohje
Tiedot koskevat vakio-olosuhteita ja

jatkamatonta tasoitetta.

SCHÖNOX ZZ sisältää sementtiä. Tuote

reagoi kosteuteen emäksisesti, joten

iho, silmät ja hengitystiet on suojattava.

Pölyä ei saa joutua hengitysteihin. Jos

tuotetta joutuu iholle, ihoalue on huuh-

deltava huolellisesti vedellä. Jos tuo-

tetta joutuu silmiin, on käännyttävä lää-

kärin puoleen.

Jos PU-tiivistettyjä tai PU-pinnoitettuja

päällysteitä ei voi poistaa kemiallisilla

puhdistusaineilla, tuotteen SCHÖNOX

ZZ kiinnittyvyys voi kärsiä.

Oheistuotteiden tuoteselosteita on

noudatettava. Epävarmoissa tapauk-

sissa hanki lisätietoja valmistajalta.

Kulloinkin voimassa olevien määräys-

ten, ohjeiden ja tuoteselosteiden vaati-

muksia on noudatettava.

ZP1 - sementtituotteet, pieni kromi IV -

pitoisuus



Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -stan-

dardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä raken-

nusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että

tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheet-

tömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja

käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu

vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä

ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyt-

tökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuot-

teen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki ai-

emmat versiot.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi

The Sika management system is certified to ISO

9001 and 14001 by SQS

SCHÖNOX® ZZ
Tuoteseloste
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