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Kombineras SCHÖNOX krympfria gipsbaserade spackel med den multiaxiella armerings-
mattan RENOTEX, går det smidigt att renovera svaga och blandade underlag.



På Haerslöf Sjukhus utanför Köpenhamn hade lokalerna 
byggts ut och förnyats vid olika tidpunkter vilket gjorde att 
underlaget bestod av många olika material, det gjorde re-
noveringen till en stor utmaning. Det fanns både asfalt, be-
tong och spånskivor som delvis lagts på en mjuk isolering.

|  Metoden som räddar extremt svaga underlag  |

Materialen rörde sig olika och i olika riktningar, både horisontellt 
och vertikalt. Med hjälp av SCHÖNOX renoveringssystem behövde 
man inte fräsa och riva bort den gamla konstruktionen, och slapp 
därmed störa patienterna. Istället pågick lugnt renoveringen pa-
rallellt med övrig verksamhet, vilket sparade både tid och pengar.

Först primades och spacklades sprickor 
och övergångar mellan olika underlag med 
SCHÖNOX FS, vilket är ett mycket flexibelt 
spackel som tar upp de olika rörelserna i un-
derlagen. Sedan sattes SCHÖNOX RS 50 fast i 
golv-/väggvinkeln, för att ta upp rörelserna i 
avjämningsmassan.

Direkt efter monterades SCHÖNOX RENOTEX 
i det fortfarande blöta spacklet. Detta för att 
skapa en armering i SCHÖNOX FS. RENOTEX 
trycktes ned ordentligt i spacklet, så att den 
hamnade mitt i spackelskiktet.

Samma förstärkning gjordes över alla ma-
terialövergångar mellan olika underlag, där 
rörelser sker.

Förstärkningen skapar fasta och hållbara 
“broar” mellan de olika underlagen. Här sker 
övergången mellan betong och asfalt, där 
asfalten ligger på en mjuk isolering och be-
tongen på ett fast underlag.

När broarna mellan underlagen gjorts klara, 
var det dags att jämna till och stärka upp  
hela ytan. RENOTEX monteras över hela  
golvet och avjämnas med det gipsbaserade 
SCHÖNOX APF, eftersom det har minimal 
krympspänning.

Med hjälp av en piggroller fördelas SCHÖNOX 
APF jämnt över ytan och säkerställer att  
RENOTEX-mattan hamnar mitt i avjämnings-
massan.

Exempel på underlag där SCHÖNOX specialprodukter behövs är: 
l	gamla limrester
l	gjutasfalt
l	gamla brädgolv
l	gasbetong

l	spackelskikt med dålig hållfasthet
l	golvspånskiva på Frigolit
l	ytbeläggning som har låg inre
 hållfasthet, t ex anhydrit

l	material som rör sig vid
 temperaturväxlingar, t ex
 gammalt asfaltslim
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Följande produkter används vid renovering av svaga underlag och 
ytsvaga konstruktioner. Det är ett renoveringssystem där man 
slipper den bullriga mekaniska rengöringen, med fräs och slipma-
skin. Här kan renoveringen ske parallellt med övriga verksamhet.

Utvalda spackel och avjämningsmassor är baserade på ett special-
gips för att minimera krympspänningen och därmed ge en stark 
och hållbar konstruktion. 

Primer SCHÖNOX KH 

Dispersionsbaserad primer
För att täta och förbättra vidhäftningen.  
Blandas beroende på underlag. 

Åtgång: Ca 5 m²/kg. 
Torktid: 10-240 minuter
Arbetstemperatur: Min. +5°C

SCHÖNOX SHP

Färdigblandad, för täta/glatta underlag
För vidhäftningsförbättring av de flesta 
typer av ej sugande underlag, t ex 
keramik, metall. 

Åtgång: Ca 100-150 g/m²
Torktid: 0,5-3 timmar
Arbetstemperatur: Min. +5°C

Thermolist SCHÖNOX RS 50

Modern och genomtänkt thermolist 
SCHÖNOX RS 50 är enkel att placera i 
golv-väggvinkeln genom att vika den 
på mitten. Eftersom enbart ena delen 
är försedd med lim (den som monteras 
mot golvet) går det mycket enkelt att 
skära till den på höjden. 

Förpackning:  5 x 20 m

Armerings-
matta

SCHÖNOX Renotex

Multiaxiell armeringsmatta av glasfiber
För extra förstärkning vid avjämning 
tillsammans med SCHÖNOX AP och APF. 
Glasfibervävens multiaxiella uppbygg-
nad ger en kraftig förstärkning i alla 
riktningar.

Längd: 42 m
Bredd: 1,2 m

Handspackel SCHÖNOX FS 

Snabbt flexibelt primerfritt spackel  
För montering av RENOTEX. Ett primer-
fritt vitcementbaserat spackel för de 
flesta typer av underlag. Avsett för 
fyllning, lagning, reparation, både  
inom- och utomhus.  

Skikt: Obegränsad
Gångbar: Ca 2 timmar
Beläggningsbar: Ca 2 timmar
Åtgång: Från 0,9 kg/m²/mm

SCHÖNOX AST

Primerfritt gipsbaserat handspackel
För finjustering efter avjämning med 
SCHÖNOX AP eller APF. Ett dammredu-
cerat gipsbaserat primerfritt handspack-
el för inomhusbruk. Gör det snabbt att 
färdigställa ett gipsavjämnat golv. 

Skikt: 1-5 mm
Gångbar: Ca 1 timme
Beläggningsbar: Ca 12-16 timmar
Åtgång: 1,3 kg/m²/mm

Avjämnings-
massa

SCHÖNOX AP

Specialgipsbaserad avjämningsmassa 
Eftersom basråvaran är gips och pH-
neutral riskerar man inte alkalisk ned-
brytning av t ex gammal limfilm. Saknar 
i stort sett krympspänning och är därför 
lämplig att använda på sk svaga under-
lag. Används inomhus.

Skikt: 1-30 mm
Brukstid: Ca 30 minuter
Gångbar: Ca 2 timmar
Beläggningsbar: Beroende på skikt
Åtgång: Ca 1,5 kg/m²/mm

SCHÖNOX APF

Gipsbaserad avjämningsmassa, fiber
Pga basråvara av gips och att den 
är pH-neutral riskeras inte alkalisk 
nedbrytning av t ex gammal limfilm. 
Minimal krympspänning. Fiberarmering-
en möjliggör avjämning av t ex bräd-, 
trägolv. Används innomhus.

Skikt: 3-15 mm
Brukstid: Ca 30 minuter
Gångbar: Ca 2 timmar
Beläggningsbar: Beroende på skikt
Åtgång: Ca 1,5 kg/m² mm
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Sika Sverige AB 
Kundservice: 020-88 87 00
Teknisk Service:  08–621 79 00
Order: casco.order@se.sika.com
Hemsida: www.schonox.se

©
 S

ik
a 

Sv
er

ig
e 

AB
 /

 A
L 

/ 
BB

 /
 2

01
5.

11
 /

 Jo
m

a 
/ 

10
0 

ex
 

Se vår film


