
Tekniset tiedot
Pohja: tekohartsidispersio
Väri vaaleansininen
Tiheys 1,04 kg/l
Varastointilämpötila ei saa olla alle +
5 °C
Työstölämpötila ja alustan lämpötila:
eivät saa olla alle + 5 °C
Materiaalin menekki 40 - 100 g/
m² alustan imevyydestä, levitysväli-
neestä ja sekoitussuhteesta riippuen
Odotusaika
-n. 10 minuuttia sementtialustoilla
(sementtilaasti, betoni)

-n. 24 tuntia puualustoilla ja lastule-
vyllä

-n. 24 tuntia kalsiumsulfaattipohjai-
silla alustoilla (kosteussuoja)

Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja,
jotka vaihtelevat olosuhteiden mu-
kaan.

Tuotteen ominaisuudet
EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt
M1 Hyväksyntä
kuivuu joustavaksi synteettiseksi hart-
sikalvoksi
seinille ja lattioille
erittäin riittoisa
soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin
lyhyt odotusaika
soveltuu useimmille alustoille
hyvä alkaalisuuden / saippuoimisen
sieto
helppo levittää
vesiohenteinen
parempi tarttuvuus
sitoo pölyjäämiä
neutraali haju

Käyttöalueet
SCHÖNOX KH soveltuu:
imevyyttä vähentävä pohjuste
pohjuste suojaamaan tasoitteiden si-
sältämältä kosteudelta
Tartuntalaastikerroksen valmistami-
seen SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS
ja SCHÖNOX RF tuotteiden kanssa

alustat
SCHÖNOX KH soveltuu:
betoni
sementti- ja pikasementtitasoitteet
kalsiumsulfaattipohjaiset laastit
kipsilaastit (standardin EN 13279-1)
sementtilaasti, kalkkisementtilaasti (CS
I - CS IV standardin EN 998-1)
kipsikartonki- ja kipsikuitulevyt
kuivalaastit
puualustat

Alustavaatimukset
Riittävä kuivuus, kestävyys, kantokyky
ja muototarkkuus
Ei sisällä tarttuvuutta heikentäviä kier-
roksia, kuten pölyä, likaa, öljyä, rasvaa
tai irto-osia.

Erottavat ja sintraavat kerrokset sekä
vastaavat on poistettava mekaanisesti
esimerkiksi hiomalla, harjaamalla, pu-
haltamalla tai hiertämällä.
Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittijä-
telipeäliima, on poistettava mekaani-
sesti. Liimajäämät on pohjustettava
tuotteella SCHÖNOX GEA.
Kulloinkin voimassa olevien määräys-
ten ohjeiden ja tuoteselosteiden vaati-
muksia on noudatettava.

Sekoitussuhde
normaalisti imevät alustat, kuten:
- sementti- ja pikasementtitasoitteet
1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH + 5 l
osaa vettä
-betoni
1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH + 3 l
osaa vettä
kalsiumsulfaattipohjaisille alustoille,
kuten:
-kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
-kipsilaastit
1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH + 1 l
osaa vettä
Puualustat:
- Lastulevy tai OSB
Tuotetta SCHÖNOX KH käytetään lai-
mentamattomana.
Tartuntapohjuste:
1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH : 6 l osaa
vettä ja jauhetta, kunnes saavutetaan
levitettävä koostumus

Asennussuositus
SCHÖNOX KH on erittäin pienipääs-

töinen erikoisdispersiopohjuste, joka
on sekoitettava tai ravistettava ennen
käyttöä.
SCHÖNOX KH ohennetaan kylmällä

puhtaalla vedellä.
Levitetään kuivalle alustalle lätäköitä
muodostamatta soveltuvalla työka-
lulla, kuten telalla tai siveltimellä.
Pinta kostutetaan mattakosteaksi en-
nen tartuntalaastin levittämistä.

| www.casco.fi |

Tuoteseloste

SCHÖNOX® KH
Liuotteeton, kestävä tekohartsidispersio
SCHÖNOX KH pohjuste on tarkoitettu alustan imukyvyn vähentämiseen sekä sementtipohjaisten alus-
tiden tartunnan kasvattamiseen. Tartuntalaastien lisäaine. Soveltuu kipsipohjaisten alustojen kosteus-
suojaukseen. SCHÖNOX KH pohjuste sietää alustasta nousevaa kosteutta muuttumatta tahmaavaksi
(saippuoiminen) Sisä- ja ulkokäyttöön.
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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® KH
Tuoteseloste
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SCHÖNOX KH pohjustetta sisältävät tar-
tuntapohjusteet levitetään märkää mä-
rälle -periaatteella.
Työkalut voidaan puhdistaa vedellä
heti käytön jälkeen.

Pakkaus
10,0 kg:n muovikanisteri (vaaleansini-
nen)
5,0 kg:n muovikanisteri (vaaleansini-
nen)
1,0 kg:n muovipullo (valkoinen, 12 kpl/
laatikko)

Varastointi
SCHÖNOX KH varastoidaan viileässä ja
kuivassa. Ei saa jäätyä.
Säilyvyys: 1 vuosi (avaamattomassa
pakkauksessa).
Avatut pakkaukset tulee sulkea välittö-
mästi ja sisältö tulee käyttää mahdolli-
simman pian.
Veteen sekoitetut tuotteet tulee käyt-
tää 1 viikon kuluessa.

Jätteiden käsittely
Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja
hävitettävä määräysten mukaisesti.
Tuotejäämät, pesunesteet ja pakkauk-
set sekä niihin liittyvät haitallisia ai-
neita sisältävät tuotteet on hävitettävä
määräysten mukaisesti.
Älä kaada viemäriin, vesistöön tai maa-
perään.

EMICODE
EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt

Ohje
Työkalut puhdistetaan heti käytön jäl-
keen vedellä, jonka pintajännitys on
alennettu.
Kulloinkin voimassa olevien määräys-
ten, ohjeiden ja tuoteselosteiden vaati-
muksia on noudatettava.
Koostumus:
-Polyakrylaattidispersio
-Seosaineet
-Benz-/Methylisothiazolinone pohjai-
set säilöntäaineet

Lisätietoja allergisille henkilöille. Soita
+49 2547 910-0 (Englanninkielinen)
Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Varmista hyvä ilmanvaihto työstön ja
kuivumisen aikana.
Vältä syömistä, juomista ja tupakointia
kun työskentelet tuotteen kanssa.
Tuotteen osuessa silmiin tai ihoon,
huuhtele välittömästi runsaalla ve-
dellä.


