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SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

                     1
0

0
 %

 SAFE PERFORM
A

N
C
E

VAriABle

Mix

M
ANA G E M E N T S Y STEM

 

Z E
 R T I F I Z I E R T E S 

Reg. Nr.  3116-02

Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach 
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

»U wilt een tegellijm,  

die 100 % bij u past?«

»Wij ook.«

|  www.schoenox.nl  |

|  SCHÖNOx Q-familie NieUW

De duurzame

De veelzijdige

De economische

De allrounder

»U wilt met veel minder moeite 

veel meer bereiken?« 

»Wij ook.«

 Vereenvoudigde planning en logistiek; 

 altijd de juiste tegellijm voor ieder karwei op de bouw 

 Optimalisering van het voorraadbeheer, minder transportkosten

 Uitstekende prijs/prestatie- verhouding door spaarzaam verbruik 

 en eenvoudige, snelle verwerking 

 Voor wand en vloer, binnen en buiten

 Voor alle gebruikelijke materialen en methodes toepasbaar

100% betrouwbare resultaten –  

de voordelen van SCHÖNOx Q-TeC:

 Maximale zekerheid voor alle toepassingen

 100% prestatie bij alle mengverhoudingen

 Uitstekende hechttrekwaarden bij iedere mogelijke watertoevoeging

 Bouwfysikalisch getest voor alle verwerkingmethodes

Met zekerheid meer efficiëntie voor uw dagelijkse 

werk – met de producten van de Q-familie:

Let op de productdatabladen, adviezen en richtlijnen, 
alsmede de geldige DIN/EN-voorschriften.

Bouwfysikalisch getest – 

Veilig voor alle toepassingen!

SCHÖNOx GmbH

Alfred-Nobel-Straße 6

D-48720 Rosendahl

Telefoon: +49  2547-910-0

E-Mail: info@schoenox.nl
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Bouwfysikalisch getest –

voor alle toepassingen veilig!

|  Voor iedere situatie de juiste oplossing:

Vooral omdat iedere bouwplaats er anders uitziet. En soms is de situatie ter plaatse heel anders dan oorspronkelijk 

gepland – bijvoorbeeld als de ondergronden niet aan de verwachte kwaliteit voldoen. In zulke gevallen is er meestal 

geen tijd voor een aanpassing van de opdracht-calculatie en –organisatie en moeten er direct beslissingen worden 

genomen. Vertrouwt u daarom gewoon op de tegellijm van de SCHÖNOx Q-familie – want daarmee kunt u 

alle uitdagingen aan!

Uw SCHÖNOx Q-voordelen: 

 indrukwekkende multifunctionaliteit: veelzijdige verwerkingsmogelijkheden en toepassingsgebieden

 Hoog verwerkingscomfort: zeer smeuïg en standvast

 Buitengewoon efficiënt: eenvoudige verwerking, optimaal verbruik, snel belastbaar

 Optimale verhouding van prijs / prestatie: iedere Q-lijm verlegt de grenzen in zijn categorie

 Uiterste veiligheid: iedere Q-lijm voldoet bij alle aangegeven mengverhoudingen aan de eisen vlgs. DIN EN 12004

De duurzame 
lichtgewicht-speciaallijm met ca. 50 %  

duurzame grondstoffen voor zuinige  

omgang met de ressourcen. De allrounder 
Veelzijdige universele lijm voor natuursteen, 

grootformaat-tegels, mozaïek en nog veel meer.

|  Makkelijker werken –

SCHÖNOx Q-TeC:

De economische  
Normaal afbindende flexlijm voor alle  

klassieke uitdagingen.

De veelzijdige 
Bijzonder flexibel toepasbare, universele  

lijm voor veeleisende projecten.

Het is normaal dat bij verschillende watertoevoeging technische 

eigenschappen van een lijm veranderen. Vooral de hechttrekwaarden 

worden minder bij veel watertoevoeging. SCHÖNOX Q-TEC geeft u 

100 % zekerheid dat de technische eigenschappen van de lijm duidelijk 

boven de normaal vastgelegde waarden blijven, onafhankelijk van de 

watertoevoeging. ieder product van de Q-familie is bouwfysikalisch 

getest en in alle aangegeven mengverhoudingen voor iedere 

toepassing veilig! 

de SCHÖNOx Q-familie.
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|  SCHÖNOx Q2 / Q2 W

Uw voordelen:
Alleen nog één lijm voor veelzijdige en zuinige toepassing –  

vooral projectmatig en bij routine werkzaamheden.

Betrouwbaar hoogwaardige resultaten bij de dagelijkse toepassing:

SCHÖNOX Q2 / Q2 W biedt ook in woonzone´s talrijke voordelen.

|  Kwaliteit en zuinigheid zonder 

compromis.

|  100 % betrouwbare prestatie voor dage-

lijkse toepassingen en optimale resultaten:

SCHÖNOx Q2 / Q2 W.

De toepassingsgebieden:
De stofgereduceerde, normaalafbindende flexlijmen SCHÖNOX Q2 en SCHÖNOX  

Q2 W zijn geschikt op wand en vloer voor de toepassing middels dun- en midden-

bedmethode van: 

 Keramische bekledingen

 Porcellanato grès

 Grèstegels en mozaïek

 Aardewerk

 Niet vervormings- en verkleuringsgevoelig natuur-, kunst- en betonsteen

 Isolatie- en bouwplaten

De eigenschappen:
 Stofgereduceerd

 Voor binnen en buiten

 Voldoet aan de C2 TE-eisen

 Vorstbestendig en watervast 

 Volgens DIN EN 12004

 Toepasbaar op vloerverwarming

 Geschikt voor porcellanato grès

2
100 % raak

 Flexibel

 Variabel instelbare consistentie

 Standvast

 Kunstharsveredeld

 Lange inlegtijd

 Laagdiktes tot 10 mm

 Spatelbaar
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|  SCHÖNOx Q6 / Q6 W

SCHÖNOX Q6 / Q6 W is ideaal voor de  

toepassing in zwembaden en andere bad-

projecten.

Perfect voor badzone´s met 

mozaïeken: SCHÖNOX Q6 W.

|  in elk geval bijzonder flexibel 

en efficiënt.

|  100 % multifunctionaliteit ook 

voor veeleisende toepassings- 

gebieden: SCHÖNOx Q6 / Q6 W

De toepassingsgebieden:
De sterk stofgereduceerde, flexibele universeellijmen SCHÖNOX Q6 en SCHÖNOX 

Q6 W zijn geschikt op wand en vloer voor de toepassing middels dun-, midden-, 

dik- en vloeibedmethode van: 

 Keramische bekledingen

 Porcellanato grès

 Grèsmozaïek

 Cotto

 Handgevormde tegels

 Splijttegels en klinkers

 Niet vervormings- en verkleurings-

 gevoelig natuur-, kunst- en betonsteen

De eigenschappen:
 Sterk stofgereduceerd

 Hydraulisch verhardend

 Verbruiks- en verwerkingsge-

 optimaliseerd

 Voldoet aan de C2 TE S1-eisen

 Vorstbestendig en watervast 

 volgens DIN EN 12004

 Voor binnen en buiten

 Bijzonder flexibel

Uw voordelen:
De perfecte universele oplossing ook voor projecten met hogere eisen – 

meer flexbiliteit, betrouwbaar hoge prestatie, eenvoudige verwerking.

6
100 % raak

 Keramische bekledingen op onder-

 gronden waar spanningen niet uit-  

 gesloten zijn

 Keramische bekledingen op balkons,   

 terrassen en façades

 Keramische bekledingen in zwembaden

 Isolatie- en bouwplaten

 Variabel instelbare consistentie

 Bevat lichte vulstoffen

 Standvast

 Zeer smeuïg in de verwerking

 Hoog kunstharsveredeld

 Lange inlegtijd

 Laagdiktes tot 25 mm

 Spatelbaar

 Zeker en veelzijdig in de toepassing
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premium
solution

|  SCHÖNOx Q8

|  innovatieve technologie met 

ecologische eis.

De toepassingsgebieden:
De sterk stofgereduceerde, lichtgewicht speciaalllijm SCHÖNOX Q8 bevat ca.  

50 % duurzame grondstoffen en is geschikt op wand en vloer voor de toepassing  

middels dun-, midden- en vloeibedmethode van: 

 Keramische bekledingen

 Porcellanato grès

 Grèsmozaïek

 Niet vervormings- en verkleurings-

 gevoelig natuur-, kunst- en betonsteen

 Isolatie- en bouwplaten

De eigenschappen:
 Sterk stofgereduceerd

 Hydraulisch verhardend

 Bijzonder verbruiks- en verwerkings-

 geoptimaliseerd

 Voldoet aan de C2 TE S1-eisen

 Vorstbestendig en watervast 

 volgens DIN EN 12004

 Voor binnen en buiten

 Bijzonder flexibel

 Variabel instelbare consistentie

Het duurzamheid-concept van SCHÖNOX Q8 gaat verder dan 

alleen het gebruik van ca. 50 % duurzame grondstoffen te 

gebruiken: De toepassing van lichtgewicht-toeslagstoffen 

zorgt ervoor, dat verpakkingen met 15 kg duidelijk lichter zijn 

– maar net zo veel m²-prestatie bieden als gebruikelijke 25 kg 

verpakkingen. Dit zorgt voor hoger draagcomfort en minder 

CO
2
-uitstoot tijdens de transport – wat samen met de snelle en 

makkelijke verwerking in zijn geheel als resultaat ecologische 

voordelen brengt.

|  100 % milieubewuste oplossing 

voor ressourcenbesparend bouwen:

SCHÖNOx Q8.

Uw voordelen:
Duurzam en efficiënt voor zuinige omgang met de ressourcen –  

minder milieubelasting, gereducerde CO
2
-uitstoot, geoptmaliseerde ecobalans.

8
100 % raak

 Keramische bekledingen op onder-

 gronden waar spanningen niet uit-  

 gesloten zijn

 Keramische bekledingen op balkons,   

 terrassen en façades

 Keramische bekledingen in zwembaden

 Bevat lichtgewicht toeslagstoffen: 

 alleen 15 kg / verpakking – comfortabel  

 te dragen – voorkomt rugklachten 

 Zeer hoge m²-prestatie

 Standvast

 Zeer smeuïg in de verwerking

 Hoog kunstharsveredeld

 Lange inlegtijd

 Laagdiktes tot 15 mm

 Zeker en multifunctioneel in de 

 toepassing

 Zonder grondering op veel ondergronden
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|  SCHÖNOx Q9 / Q9 W

|  Kan gewoon alles en zorgt voor extreem 

snelle belastbaarheid: SCHÖNOx Q9 / Q9 W.

Uw voordelen:
Hoogste prestatie met maar één tegellijm voor alles –  

efficiënter werken, minder tijd, lagere kosten.

Korte afbindtijd voor vroege  

belastbaarheid: al na 3 uur zijn de  

oppervlaktes begaan- en voegbaar.

Efficiënte bescherming bij natuursteen:

SCHÖNOX Q9 / Q9 W voorkomt doorslaand 

vocht duurzaam door kristallijne waterbinding.

|  Kan simpel alles en

maakt alles simpel.

De toepassingsgebieden:
De snelafbindende, trashoudende en flexibele universeellijmen SCHÖNOX Q9 en 

SCHÖNOX Q9 W zijn binnen en buiten geschikt op wand en vloer voor de toepas-

sing middels dun-, midden-, dik- en vloeibedmethode van: 

 Porcellanato grès, ook grootformaat

 Grèstegels

 Grofkeramische producten

 Splijttegels en klinkers

 Handgevormde tegels

 Aardewerk, ook grootformaat

De eigenschappen:
 Voldoet aan de C2 FTE S1-eisen

 Verbruikbesparend door de 

 toepassing van lichte vulstoffen

 Gedeeltelijk uitvlakken van 

 oneffen ondergronden

 Geen doorslaand vocht

 Ook geschikt voor vochtbelaste 

 zone´s

9
100 % raak

 Natuursteen: niet gecalibreerd, 

 gecalibreerd, kristallijn,  

 verkleuringsgevoelig en een  

 groot aantal vervormingsgevoelige

 Mozaïek en glasmozaïek

 Veelvuldige toepassingen

 Zeer hoge m²-prestatie, laag 

 verbruik

 Op vele ondergronden zonder 

 grondering

 Zeer hoge standvastheid

 Extreem snel belastbaar

 Voor speciale toepassingen geschikt

 Laagdiktes tot 30 mm


