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| Bemutatkozik a SCHÖNOX

SCHÖNOX termékeinket a SIK A Deutschland GmbH rosendahl-i gyárában állítjuk elő. Termékeink között
megtalálhatók csemperagasztók, padlóburkolat ragasztók, fugázóanyagok, kiegyenlítő anyagok, esztrichek, alapozók, vízszigetelő rendszerek és fali glettelő anyagok, melyeket szakmai felhasználók részére
fejlesztettünk ki. A SCHÖNOX-termékek több mint 20 európai országban, továbbá Észak-Amerikában
is elérhetők. Célunk, hogy termékeink és szolgáltatásaink segítségével a felhasználók munkáját napról
napra könnyebbé tegyük.

| Elérhetőségek

| Bárhol dolgozik:
mi itt vagyunk! |

Rendelésfelvétel:
rendeles@hu.sika.com

Alkalmazástechnika:
Boros Gyula - kereskedelmi üzletágvezető
+36 30/990-1059
Forró Zoltán - Nyugat-Magyarország
+36 70/513-2860
Hapsz József - Budapest / Pest megye
+36 70/513-4559
Rákos István - Budapest / Pest megye
+36 30/894-9155
Máté Ferenc - Kelet-Magyarország
+36 30/748-7335
Vietorisz Sándor - Dél-Magyarország
+36 30/205-0266
Horváth Attila - alkamazástechnikus
+36 30/340-7991
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Alapozók

| A megfelelő megoldás minden helyzetben |

Minden szakkivitelező számára ismerős a helyzet, amikor a padlóburkolási munkák elvégzése szűk
határidőhöz kötött. Különösen akkor nehezen elkerülhető az időveszteség, ha az alapfelület felületi
szilárdsága túl alacsony és a nedvességtartalma túl magas a burkolási munkák elvégzéséhez.
A SCHÖNOX alapozók használatával viszont elkerülhető az időveszteség.

Alapozók
| SCHÖNOX KH
Oldószermentes szintetikus műgyanta diszperzió koncentrátum
Elszappanosodás álló alapozó, cementbázisú alapfelületekre a nedvszívó képesség csökkentésére és a tapadás növelésére, valamint
gipszes alapfelület nedvesség elleni védelmére. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható.
GISCODE D 1 - oldószermentes diszperzió
EMICODE EC 1PLUS: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás
Kék Angyal- ökotermék jelzés.

Alkalmazási hőmérséklet min. +5 °C
Száradási idő: kb. 10 perc.-24 óra
Kiadósság: kb. 40-100 g/m 2
Eltarthatóság: 1 év
Cikkszám:
483197
483275
483343

EAN kód:
4016447010614
4016447010607
4016447001209

EAN kód doboz:

4016447001124

Kiszerelés:
10,0-kg-kanna
5,0-kg-kanna
1,0-kg-flakon

db/raklap:
60
90
12/doboz-30/raklap

| SCHÖNOX SHP
Speciális akrilát diszperziós alapozó tömör, sima és nem nedvszívó alapfelületekhez. Különösen alkalmas meglévő kerámia burkolatokra-, valamint pvc-, linóleum- és gumiburkolatokra történő alapozásra. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható.
GISCODE D 1 - oldószermentes diszperzió
EMICODE EC 1PLUS: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás
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EAN kód:
4016447010454
4016447010676

No
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Cikkszám:
483203
483348

Alkalmazási hőmérséklet min. +5 °C
Száradási idő: kb. 0,5-3 óra
Kiadósság: kb. 100 g/m 2
Eltarthatóság: 1 év
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EAN kód doboz:
4016447010683

Kiszerelés:
5,0-kg-vödör
1,0-kg-vödör

db/raklap:
90
8/doboz-24/raklap
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Alapozók
| SCHÖNOX GEA
Oldószermentes epoxigyanta bázisú alapozó
Nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületek alapozásához. Továbbá tapadóhídként aljazkiegyenlítőre és vékony ágyazóhabarcsra.
Alkalmas kötőanyagként reaktív műgyanta javítóhabarcshoz. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható.
GISCODE RE 1 - oldószermentes epoxigyanta
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás.

Alkalmazási hőmérséklet: min. +10 °C
Száradási idő: kb. 16 óra
Kiadósság: kb. 200-300 g/m2
Eltarthatóság: 2 év

Kvarchomok (0,2-0,8)

Cikkszám:
487931
488270

EAN kód kiszerelés:
4016447021856
4016447004293

Kiszerelés:
4,5-kg-kartondoboz: 3,0-kg A komp. és 1,5-kg B komp.
25,0-kg-zsák

db/raklap:
55
42

| SCHÖNOX HP RAPID
Oldószermentes, egykomponensű poliuretán alapozó
Alkalmas megnövekedett nedvességtartalmú alapfelületekre, még padlófűtés estén is! A felső esztrichréteg megszilárdítására és a
nedvszívóképesség szabályozására. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmazható. Gyors és biztos megoldás kritikus/problémás
alapfelületek esetén is.
GISCODE RU1 - Oldószermentes poliuretán padlóburkolat
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

Alkalmazási hőmérséklet: min. +15 °C
Száradási idő: 40 perc - 12 óra
Kiadósság: kb. 100-250 g/m 2
Eltarthatóság: 1 év
Cikkszám:
493378

EAN kód kiszerelés:
4016447024505

Kiszerelés:
11-kg-kanna

db/raklap:

60

Alapozók
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| Alkalmazástechnikai táblázat

diszperzió

diszperzió

2-K epoxigyanta

Tulajdonságok
Alapanyag
EMICODE

EC 1

PLUS

EC 1

PLUS

EC 1

PLUS

R

1-K poliuretán
EC 1PLUS R

Oldószermentes
Beltéri használatra
Kültéri használatra

(a)

Esztrich padlófűtés esetén is alkalmazható
Falra ás padlóra
Koncentrátum, vízzel hígítható
Feldolgozásra kész
Gyors száradás sima, nem nedvszívó alapfelületen
Nagyon gyors száradás gipszes alapfelületen

betonon (min. 3 hónapos, nedvszívó)

1:3

pórusos betonon

1:5

falazaton

1:5

cementvakolaton, mész-cementvakolaton
CSII, CSIII, CSIV, DIN EN 998-1 szerint

1:5

cementesztrichen DIN 18560 szerint

1:5

SCHÖNOX gyorsesztrichen

1:5

egyéb nedvességtűrő alapfelületen

1:5

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani..

Nedvszívás csökkentése

Felület-előkezelés
sima, tömör és nem nedvszívó betonfelületeken
öntött aszfalt esztricheken IC10 és IC15, DIN 18560 szerint
szilárd kötésű kerámia csempén és burkolaton, terrazzo-n,
természetes köveken
régi vízálló alapfelületen ragasztómaradékokkal
(nagyrészt eltávolítva)
aljzatkiegyenlítőkön (kiegyenlítő rétegek közötti alapozás)

1:1

szálcemetlapokon

1:3

fém felületeken (korróziót figyelembe kell venni)
szilárd kötésű epoxigyanta bevonatokon, fedőbevonatokon, festékbevonatokon (adott esetben próbafelültet készíteni)
régi PVC padlóburkolat lakótérben (alapfelületig letisztítva és
csiszolva)

Nedvesség elleni védelemre
kalcium-szulfát kötőanyagú esztricheken DIN 18560 szerint

1:1

gipszvakolaton DIN EN 13279-1 szerint

1:1

gipszkarton-, gipszrost lapokon

1:1

gipsz építőanyagokon

1:1

száraz esztrichen

1:1

rögzített fapadlókon

hígítatlanul

faforgácslapok (V 100), szakszerűen beépítve,
csavarozva és/vagy ragasztva

hígítatlanul

szervetlen kötőanyagú magnezit esztricheken
vízzel oldható ragasztó és kiegyenlítő maradványok (nagyrészt eltávolítva)
(a) Kültérre csak SCHÖNOX 1K DS / SCHÖNOX 2K DS RAPID anyagokkal

igen / ajánlot t

igen / lehetséges

nem / nem lehetséges
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Aljzatkiegyenlítők

| Garantált minőségű fogadófelületek |

A kerámiaburkolatok biztos elhelyezésének szempontjából döntő jelentőségű az alapfelület fajtája és minősége. Az egyenletes alapfelület kialakításához javasoljuk a SCHÖNOX aljzatkiegyenlítő
megfelelő tüskéshengerrel történő feldolgozását.

Aljzatkiegyenlítők
| SCHÖNOX UNIPLAN
Önterülő aljzatkiegyenlítő
szilárd beltéri aljzatok vékony rétegű kiegyenlítésére 1-10 mm-es rétegvastagságban, padlófűtés esetén is alkalmazható, 2,5 mmtől székgörgőknek is ellenáll. Hidegburkolatok- valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolatok alá beton, cement- és
gipszesztrich felületeken, valamint SCHÖNOX SHP alapozó használatával lapra-lap burkolás esetén is. 2 óra elteltével járható.
Minősítés: CT-C25-F6
GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Fazékidő: kb. 40 perc
Burkolható: kb. 24 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,5 kg/m 2/mm
Eltarthatóság: 6 hónap
Ckkszám:
539081

EAN kód:
7612895389226

Kiszerelés:
25 kg-os zsák

db/raklap:
40

| SCHÖNOX FPL PLUS
Nagyszilárdságú és gyorskötésű önterülő aljzatkiegyenlítő, fagyálló
Kül- és beltéri aljzatok 3-50 mm rétegű kiegyenlítésére, fűtött esztricheken, vizes helyiségekben, uszodákban, medencékben,
teraszokon és erkélyeken. Hidegburkolatok-, természetes kőburkolatok, valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolat alá
beton, cement- és gipszesztrich felületeken, valamint SCHÖNOX SHP alapozó használatával lapra-lap burkolás esetén is. 4 óra elteltével
járható és kerámiaburkolattal burkolható.
Minősítés: CT-C25-F6
GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

DIN
18 365
Cikkszám:
487679

EAN kód kiszerelés:
4016447008369

Fazékidő +20° C-on: kb. 40 perc
Burkolható: kb. 4 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m 2/mm
Eltarthatóság: 1 év
Kiszerelés:
25 kg-os zsák

db/raklap:
42

| SCHÖNOX DSP
Végleges felületként is használható önterülő ipari aljzatkiegyenlítő, fagyálló
Kül- és beltéri nagyterhelhetőségű raktárak, munka- és gyártási területek, garázsok, pincepadlók 4-15 mm rétegű kiegyenlítésére (töltve 15-50 mm-ig), homogén, egységes, alacsony porozitású, villástargonca forgalomnak is ellenálló beton szürke színben. 3 óra elteltével
járható, 3 nap után terhelhető. Pumpálható.
Minősítés: CT-C40-F7-A6
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Burkolható: kb. 24 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,8 kg/m 2/mm
Eltarthatóság: 6 hónap
Cikkszám:
483232

EAN kód kiszerelés:
4016447008925

Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap:
42
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Javítóhabarcsok
| SCHÖNOX PL
Univerzális, állékony javító-, simító- és kiegyenlítőhabarcs, gyorskötő, fagyálló
Kül- és beltéri vízszintes és függőleges felületek 1-10 mm rétegű kiegyenlítésére, valamint lyukak és rések kitöltésére, lejtős felületek
kialakításához (töltve 30 mm-ig), fűtött esztricheken, vizes helyiségekben, uszodákban, medencékben, teraszokon és erkélyeken. Hidegburkolatok-, természetes kőburkolatok, valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolat alá beton, cement- és gipszesztrich
felületeken. 45 perc óra elteltével járható.
Minősítés: CT-C16-F4
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Fazékidő +20° C-on: kb. 15 perc
Burkolható: kb. 2 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,6 kg/m 2/mm
Eltarthatóság: 6 hónap
Cikkszám:
483194

EAN kód kiszerelés:
4016447008949

Kiszerelés:
25 kg-os zsák

db/raklap:
42

| SCHÖNOX PL PLUS
Univerzális, állékony javító-, simító- és kiegyenlítőhabarcs, gyorskötő, fagyálló
Kül- és beltéri vízszintes és függőleges felületek 3-30 mm rétegű kiegyenlítésére, valamint lyukak és rések kitöltésére, lejtős felületek kialakításához, fűtött esztricheken, vizes helyiségekben, uszodákban, medencékben, teraszokon és erkélyeken. Hidegburkolatok-,
természetes kőburkolatok, valamint padlószőnyeg-, pvc- és egyéb rugalmas burkolat alá beton, cement- és gipszesztrich felületeken.
Könnyűadalékos és gazdaságos.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Burkolható: kb. 2 óra múlva
Anyagfelhasználás: kb. 1,4 kg/m 2/mm
Eltarthatóság: 6 hónap
Cikkszám:
483238

EAN kód
4016447008376

Kiszerelés:
25 kg-os zsák

db/raklap:
42

Aljzatkiegyenlítők és javítóhabarcsok
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UNIPL AN

DSP

FPL PLUS

PL PLUS

PL

| Alkalmazástechnikai táblázat

Alapanyag

Cement

Cement

Cement

Cement

Cement

EMICODE

EC 1PLUS R

EC 1PLUS R

EC 1PLUS R

EC 1PLUS R

EC 1PLUS R

1-10

4-15

3-50

3-30

1-10

3 óra (c)

4 óra (c)

2 óra (c)

2 óra (c)

Tulajdonságok

Csökkentett porzású
Önterülő
Állékony

Beltérben
Kültérben
Normál terhelésű területek (pl. lakóterek)
Mechanikailag erősen igénybevett területek
Rétegvastagság töltőanyag nélkül mm-ben
Padlófűtésnél is alkalmazható
Hidegburkolattal gyorsan burkolható, c)

24 óra (c)

Alapfelületek
Beton (min. 3 hónapos, nedvszívó)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

Cementesztrich DIN 18560 szerint

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

SCHÖNOX gyorsesztrich

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

Kálciumszulfát esztrich DIN 18560 szerint

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

Öntött aszfalt esztrich IC10 és IC15 DIN 18560 szerint (felújítás esetén
kérjen bővebb információt), max. rétegvastagság

SHP 5 mm-ig

Szervetlen kötésű magnezit esztrich

GEA

GEA (a)

GEA (a)

Stabil kerámiaburkolat és lap, terrazzo,
természetes kő

SHP

SHP (a)

SHP (a)

Vízzel oldható ragasztó és kiegyenlítő maradványok (nagyrészt eltávolítva

SHP

SHP (a)

SHP (a)

Rögzített fapadló

KH (b) (a)

Faforgácslemez (V 100), szakszerűen beépítve, lecsavarozva és/vagy
leragasztva

KH (b) (a)

Figyelmeztetés: A SCHÖNOX KH-hoz megadott keverési arány tiszta vízzel történő felhasználást jelöl.
(a) Javítóhabarcs részleges alkalmazásra
(b) A SCHÖNOX KH alternatívájaként a felhasználésra kész SCHÖNOX KH FIX is használható, hígítás nélkül
(c) Beltérben betonra vagy cementesztrichre

igen / ajánlot t

igen/ lehetséges

nem / nem lehetséges

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani.

Szórható
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Esztrichek

| Megoldás felújítás és helyreállítás esetén |
Nem csak egy gyors felújítás, hanem egy teljes építési projekt megfelelő kivitelezése is döntő fontosságú. A
padlószerkezet terhelhetősége is fontos szerepet játszik a kivitelezés során. Felújítás és helyreállítás esetén
is a SCHÖNOX esztrichek jelenthetnek biztos megoldást.

Esztrichek
| SCHÖNOX EP DRAIN
Epoxigyanta kötőanyag szivárgó-drain esztrichekhez
Alkalmazható vékonyágyazatú kötött esztrichek készítéséhez kültéri erkélyeken és teraszokon cement- és műgyanta bázisú vízszigetelésekre, valamint SCHÖNOX AB lemezre. Elvezeti a felesleges nedvességet, nem halmozódik fel a padozat üregeiben a víz, így bitzosítva
a vékonyágyazatba fektetett kerámia- és természetes kőburkolatok biztonságos fektetését. A SCHÖNOX BALTERRA rendszer része.
2-3 mm-es egyfrakciójú SCHÖNOX MONOKORN adalékkal keverhető. Esztrichrepedések kitöltésére is alkalmas.
GISCODE RE 1 - Epoxigyanta tartalmú termék, oldószermentes
EMICODE EC 1PLUS R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású.

Bedolgozható: +10 °C - +35 °C
Burkolható: 16 óra múlva
Fazékidő: kb. 60 perc, +20 °C-on
Eltarthatóság: 2 év

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

SCHÖNOX MONOKORN 2-3 mm

Cikkszám:

EAN kód kiszerelés:

Kiszerelés

483578
483507

4016447020309
4016447013905

1,0-kg-os műanyag vödör A-komp. (gyanta), 0,5-kg-os műanyag flakon B-komp. (Härter) 133 karton/raklap
25,0-kg-os zsák
40

db/raklap:

| SCHÖNOX CLS
Gyorskötésű folyékonyesztrich
Beltéri kötött- és úsztatott esztrichként 5-70 mm rétegvastagságbani alkalmazható cement bázisú, gyorsan száradó, alacsony zsugorodású, önthető esztrich akár lejtéssel rendelkező felületek kiegyenlítéséhez. Különösen ajánlott vizes helyiségekben, épített zuhanytálcákban akár fűtött felületeken is, melyeket rövid időn belül burkolhatóvá kell tenni. Szálerősített és szivattyúzható.
GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Fazékidő 20 °C-on: kb. 20 perc
Járható: kb. 90 perc múlva
Kiadósság: kb. 1,9 kg/m 2/ mm
Eltarthatóság: 6 hónap
Cikkszám:
487805

EAN kód kiszerelés
4016447020507

Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap:
42

| SCHÖNOX SEB

Gyorskötésű esztrichcement
Kül- és beltéri kötött- és úsztatott esztrichek kötőanyagaként 0-8 mm-es frakciójú esztrich-homokkal keverendő. Fűtött padlókhoz,
vizes helyiségekben, erkélyeken, teraszokon rövid időn belül burkolható esztrichek készítéséhez hidegburkolatok-, textil-, rugalmas
burkolatok-, parketta- és műgyantaburkolatok alá.
GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

SCHÖNOX SEB anyagfelhasználás
Esztrichvastagság cm-ként
Esztrichhabarcs m3-ként

MV 1:6
2,9 kg/m2
ca. 290 kg

MV 1:5
3,4 kg/m2
ca. 340 kg

MV 1:4
4,0 kg/m2
ca. 400 kg

DIN
18 353
Cikkszám:
483236

EAN kód kiszerelés
4016447008246

Fazékidő +20° C-on: kb. 60 perc
Burkolható (csempe): kb. 3 nap múlva
Kiadósság: kb. 2,9-4,0 kg/m2/cm
Eltarthatóság: 6 hónap
Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap:
42

| SCHÖNOX SEB PLUS
Készrekevert gyorsesztrich
Kül- és beltéri kötött- és úsztatott esztrichehez, gyors kikeményedésű, alacsony zsugorodású. Fűtött padlókhoz, vizes helyiségekben,
erkélyeken, teraszokon rövid időn belül burkolható esztrichek készítéséhez hidegburkolatok-, textil-, rugalmas burkolatok-, parketta- és
műgyantaburkolatok alá. Tapadóhídként használjon SCHÖNOX DSP-t, vagy SCHÖNOX KH-t. Szilárdsági osztály: C60 - F7.
GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású.

DIN
18 353
Cikkszám:
487740

EAN kód kiszerelés
4016447010621

Fazékidő +20° C-on: kb. 45 perc
Burkolható (csempe): kb. 3 nap múlva
Kiadósság: kb 18 kg/m2/cm
Eltarthatóság: 6 hónap
Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap:
42
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Hidegburkolati ragasztók

| Minden kihívásnak megfelel |
A SCHÖNOX hidegburkolati ragasztókkal mindenféle probléma és kihívás megoldható.A vékony-, közepesés vastag, valamint folyékony ágyazhatóságnak köszönhetően a csemperagasztó univerzálisan alkalmazható. Hidegburkolati ragasztóink gyártásához könnyű adalékanyagokat használunk, ennek köszönhetően
azok sokkal kiadósabbak és használatukkal a kivitelezők nagyobb felületi teljesítmény tudnak elérni.

Hidegburkolati ragasztók
| SCHÖNOX Q12
Erősen csökkentett porképződésű, rendkívül rugalmas, speciális flexibilis ragasztó
Hidraulikusan kötő rendkívül rugalmas, nagyon jó felhordási tulajdonságokkal rendelkező ragasztó. Különösen alkalmas „fiatal cementesztrichre“ történő felhordásra. SCHÖNOX Q12 kiváló bedolgozási tulajdonságokkal, rendkívüli rugalmassággal és alakváltozási
képességgel rendelkezik. A SCHÖNOX Q12 feszültséglevezető hatású és a legtöbb felhasználási területen alapozás nélkül alkalmazható.
Ideális nagyméretű greslapokhoz. Univerzálisan használható vékonyágyazatú ragasztáshoz falon és aljzaton, továbbá folyékonyágyas
ragasztóként is alkalmazható. Kültéri és beltéri használatra.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

4

g

C2 TE
S2
N

EN 1 2 0

0

DI

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 24 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év

rüft n a

ch

ep

Cikkszám:
523429

EAN kód kiszerelés:
4016447025083

Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap:
42

| SCHÖNOX Q9 W
Fehér, gyorskötő, trassztartalmú, univerzális flexibilis ragasztó
Gyors kötésidejű, nagyon rugalmas, flexibilis ragasztó főleg elszíneződésre érzékeny kalibrált, nem kalibrált és nem kristályos természetes kövek, kőporcelán- és kerámia csempék és burkolólapok-, valamint ultra könnyű- és ultra vékony gress burkolatok (pl. KERLITE) és
kézzel készített padlólapok vékony-, közép- és vastagágyazatú eljárással történő ragasztásához. Alkalmas falra és padlóra. Vízszintes
felületeken folyékonyágyas technológiával is alkalmazható. A könnyű töltőanyagoknak köszönhetően anyagszükséglete optimalizált.
Teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

rüft n a

EAN kód kiszerelés:
4016447018641

No

0

Cikkszám:
483376

-

ye

tc

h

4

g

EN 1 2 0

98

DI

00

C2 FTE
S1
N

.

ch

ep

ar

m a r ke d i n

EAN kód SP:

ba

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 3 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 6 hónap
Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap:
42

| SCHÖNOX Q9
Gyorskötő, trassztartalmú, rugalmas, univerzális ragasztó
Gyors kötésidejű, nagyon rugalmas, flexibilis ragasztó főleg elszíneződésre érzékeny kalibrált, nem kalibrált és nem kristályos természetes kövek, kőporcelán- és kerámia csempék és burkolólapok-, valamint ultra könnyű- és ultra vékony gress burkolatok (pl. KERLITE) és
kézzel készített padlólapok vékony-, közép- és vastagágyazatú eljárással történő ragasztásához. Alkalmas falra és padlóra. Vízszintes
felületeken folyékonyágyas technológiával is alkalmazható. A könnyű töltőanyagoknak köszönhetően anyagszükséglete optimalizált.
Teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: 3 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 6 hónap

rüft n a

ch

ep

EN 1 2 0

0

DI

4

g

C2 FTE
S1
N

Cikkszám:
483297

EAN kód kiszerelés
4016447019761

Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap
42

| SCHÖNOX Q8
Erősen csökkentett porképződésű, könnyű, speciális flexibilis ragasztó
Hidraulikusan kötő, rendkívül rugalmas, optimális anyagszükségletű, csökkentett porképződésű ragasztó, könnyű töltőanyaggal.
SCHÖNOX Q8 teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit. A SCHÖNOX Q8 a legmodernebb alapanyagoknak és az innovatív eljárásoknak köszönhetően vízzel való keveréskor 90%-kal kevesebb por keletkezik. A SCHÖNOX Q8 univerzálisan használható vékony- és középágyazatú ragasztáshoz falon és aljzaton egyaránt, Folyékonyágyas ragasztóként,
valamint kiegyenlítő anyagként is használható. Kb. 50%-ban fenntartható nyersanyagot tartalmaz.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

rüft n a

ch

DI

Cikkszám
491612

EN 1

eco
premium
solution

20

0

g

C2 TE
S1
N

4

ep

EAN kód kiszerelés:
4016447023737

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 16 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év
Kiszerelés:
15,0-kg-os zsák

db/raklap:
42
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Hidegburkolati ragasztók
| SCHÖNOX Q6 W
Fehér színű, csökkentett porzású, könnyűadalékos, változtatható konzisztenciájú flexibilis ragasztó
Hidraulikusan kötő, nagyon rugalmas, optimális anyagszükségletű, csökkentett porképződésű ragasztó könnyű töltőanyaggal. A SCHÖNOX Q6 W teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit. A SCHÖNOX Q6 W keverése
közben kb. 90%-al kevesebb por képződik a modern nyersanyagok és az innovatív gyártási technológia miatt. Az univerzális SCHÖNOX
Q6 W alkalmas vékony-, közép- és vastagágyazatú eljáráshoz falra és padlóra. Padlóra folyékonyágyas-, önthető habarcsként is felhordható.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

EAN kód kiszerelés:
4016447024185

rüft n a

4

g

C2 TE
S1
N

EN 1 2 0

0

DI

Cikkszám:
492888

ep

ch

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: k b. 12 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év
Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap:
42

| SCHÖNOX Q6
Csökkentett porzású, könnyűadalékos, változtatható konzisztenciájú flexibilis ragasztó
Hidraulikusan kötő, trassz tartalmú, nagyon rugalmas, optimális anyagszükségletű, csökkentett porképződésű ragasztó könnyű
töltőanyaggal. A SCHÖNOX Q6 teljesíti a Deutsche Bauchemie irányelvének rugalmas habarcsokra vonatkozó követelményeit. A SCHÖNOX Q6 keverése közben kb. 90%-al kevesebb por képződik a modern nyersanyagok és az innovatív gyártási technológia miatt. A SCHÖNOX Q6 alkalmas vékony-, közép- és vastagágyazó technológiához fal- és padlófelületeken. Folyékonyágyas ragasztóként, valamint
kiegyenlítő anyagként is használható.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

EAN kód kiszerelés:
4016447024178

EAN kód SP:

rüft n a
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g

C2 TE
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EN 1 2 0

0

DI

Cikkszám:
491440

ep

ch

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: k b. 12 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év
Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap:
42

| SCHÖNOX Q4 Rapid
Csökkentett porzású, gyorskötő flexibilis ragasztó
A legmodernebb alapanyagoknak és az innovatív eljárásoknak köszönhetően vízzel való keveréskor 90%-kal kevesebb por keletkezik
Vékonyágyazatú ragasztáshoz kerámia lapok, gres lapok és elszíneződésre nem érzékeny természetes kövek rögzítésére. Padlófűtés
esetén is alkalmazható, avalamint régi csempékhez beltérben. Kül- és beltéri alkalmazásra.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

EAN kód kiszerelés:
4016447024963

rüft n a

4

g
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Cikkszám:
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ep
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Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: k b. 3 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 6 hónap
Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

< 0,1 %

db/raklap:
42

| SCHÖNOX Q4
Csökkentett porzású, flexibilis vékonyágyazatú ragasztó
C2 TE S1 hidraulikusan szilárduló, flexibilis vékonyágyazatú ragasztó, 1-10 mm-ig zsugorodáskompenzált, csökkentett porzású (bekeveréskor 90%-al kevesebb por keletkezik), megcsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, a könnyű töltőanyagoknak köszönhetően
kiemelkedő kiadóssági tulajdonságokkal rendelkezik. Kül- és beltéri felhasználásra, padlófűtés esetén is alkalmazható, vízszintes- és
függőleges felületeken..
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

EAN kód kiszerelés:
7612895304601

rüft n a

Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák
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DI

Cikkszám:
514505
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Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: k b. 16 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év

g

18

< 0,1 %

db/raklap:
40

Hidegburkolati ragasztók
| SCHÖNOX Q2 W
Fehér, csökkentett porzású, normál kötésű rugalmas ragasztó
Különösen alkalmas gres lapok, kerámia lapok és burkolólapok vékony-, és középágyazatú ragasztáshoz, falon és aljzaton egyaránt.
Szigetelő- és építőlemezekhez, valamint padlófűtésre is alkalmazható.
Teljesíti a DIN EN 12004 szabvány C2 TE követelményeit. Beltéri- és kültéri alkalmazásra.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

< 0,1 %

Cikkszám:
490987

EAN kód kiszerelés:
4016447024161

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: kb. 24 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év
Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap:
42

| SCHÖNOX Q2
Csökkentett porzású, normál kötésű rugalmas ragasztó
Különösen alkalmas gres lapok, kerámia lapok és burkolólapok vékony-, és középágyazatú ragasztáshoz, falon és aljzaton egyaránt.
Szigetelő- és építőlemezekhez, valamint padlófűtésre is alkalmazható.
Teljesíti a DIN EN 12004 szabvány C2 TE követelményeit. Beltéri- és kültéri alkalmazásra.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

< 0,1 %

Cikkszám:
487540

EAN kód kiszerelés:
4016447023751

Nyitott idő: kb. 30 perc
Fugázható: k b. 24 óra múlva
Kiadósság: lásd a 22./23. oldalt
Eltarthatóság: 1 év
Kiszerelés:
25,0-kg-os zsák

db/raklap:
42
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Hidegburkolati ragasztók
| SCHÖNOX hidegburkolati ragasztók osztályozása
SCHÖNOX Q12

C2

TE

S2

Nagy rugalmasságú,
feszültséglevezető, nagyobb
felületi teljesítményű a könnyű
adalékanyagok által, szürke

Feszültségleépítő,
csökkentett
porképződésű

Vékony- és
folyékonyágyas
ragasztó
Hőterhelés

Közvetelenül a friss
cementesztrichre

SCHÖNOX Q9 W

C2

FTE

S1

STONELINE, kristályos természetes kövek, fehér

maximális tapadás

gyorsan, 3 óra
múlva fugázható

Univerzálisan
alkalmazható

SCHÖNOX Q9

C2

FTE

S1

STONELINE, kristályos természetes kövek

Maximális tapadás

gyorsan, 3 óra
múlva fugázható

Univerzálisan
alkalmazható

SCHÖNOX Q8

C2

TE

S1

Nagyobb felületi teljesítmény
a könnyű adalékanyagok által,
kb.50%

Csökkentett
porképződésű

16 óra múlva
fugázható, extrem
kiadós

Univerzálisan
alkalmazható

SCHÖNOX Q6 W

C2

TE

S1

Nagyobb felületi teljesítmény a
könnyű adalékanyagok által, fehér

Csökkentett
porképződésű

12 óra múlva
fugázható

Univerzálisan
alkalmazható

SCHÖNOX Q6

C2

TE

S1

Nagyobb felületi teljesítmény a
Csökkentett
könnyű adalékanyagok által, szürke porképződésű

12 óra múlva
fugázható

Univerzálisan
alkalmazható

SCHÖNOX Q4

C2

TE

S1

rugalmas ragasztó

Csökkentett
porképződésű

vékonyágyas
ragasztő

SCHÖNOX Q4
Rapid

C2

TE

S1

rugalmas ragasztó

Csökkentett
porképződésű

gyorskötő, 3 óra
múlva fugázható

SCHÖNOX Q2 W

C2

TE

rugalmas ragasztó, fehér

Csökkentett
porképződésű

vékonyágyas
ragasztó

SCHÖNOX Q2

C2

TE

rugalmas ragasztó, szürke

Csökkentett
porképződésű

vékonyágyas
ragasztó

Cementbázisú ragasztók a DIN EN 12004 Európai Szabályozás szerint.
F: gyorskötésű; T: állékony, lecsúszásmentes; E: nyújtott nyitott idő; S1: feszültségcsökkentő hatások, alakváltozás ≥ 2,5 mm; S2: feszültségcsökkentő
tulajdonságok, alakváltozás ≥ 5 mm; C: cement bázisú ragasztó; R: reakciós gyanta ragasztó

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani..
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Hidegburkolati ragasztók
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| Alkalmazástechnikai táblázat
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Tulajdonságok
Alapanyag

Cement

Cement

DIN EN 12004

C2 TE S2

C2 FTE S1

A Deutschen Bauchemie által Flexragasztónak minősítve
Csökkentett porképződésű
Rugalmas
Beltérben
Kültérben
Falfelületre
Padlófelületre
Alkalmas esztrichre padlófűtés esetén
Kőporcelánhoz alkalmazható
Nagyalakú padlólapokhoz is alkalmas
Általában alapozás nélkül használható
Vékony-, közepes- és folyékony ágyazóhabarcs

(c)

Kb. 3 óra múlva fugázható
Kristályos természetes kő
Elszíneződésre érzékeny természetes kövek
Deformálódásra érzékeny természetes- és műkövek (kérjen információt)
Tartósan vízterhelésnek kitett területek, pl. medencék

Függőleges alapfelület
Beton (min. 28 napos, kérjen információt)
Beton (min. 3 hónapos)
Beton (6 hónapos)
Pórusos beton
Falazat
Cementvakolat
Mész-cement vakolat
Gipsz építőelemek ≤ 5,0 %
Gipszvakolat

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

Kálcium-szulfát kötésű esztrich DIN 18560 szerint

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

Szárazesztrich (gipszkötésű)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

Gipszkarton
Kéregerősítéssel ellátott polisztirol táblák
Kenhető szigetelés
Stabil kerámia fal- és padlóburkoló lapok, terrazzo, természetes kövek

Vízszintes alapfelület
Beton (min. 28 napos, kérjen információt)
Beton (min. 3 hónapos)
Beton (6 hónapos)
Friss cementesztrich a Termék Adatlap adatai szerint
Cementesztrich DIN 18560 szerint
SCHÖNOX Gyorskötő esztrich

Öntött aszfalt esztrich IC10 és IC15, DIN 18560 szerint

SHP

SHP

Szervetlen kötőanyagú magnezit esztrich

GEA

GEA

PVC (terhelés szerint adott esetben SCHÖNOX 2K PU-val)

SHP

SHP

Kenhető szigetelés
Stabil kerámia fal- és padlóburkoló lapok, terrazzo, természetes kövek

Anyagszükséglet (kg/m2)
Szükséglet 4 mm-es fogazott simítóval

1,4

1,6

Kiadósság 4 mm-es fogazott simítóval

17,85

15,6

Szükséglet 6 mm-es fogazott simítóval

1,7

2,1

Kiadósság 6 mm-es fogazott simítóval

14,71

11,9

Szükséglet 8 mm-es fogazott simítóval

2,2

2,5

Kiadósság 8 mm-es fogazott simítóval

11,36

10,0

Szükséglet 10 mm-es fogazott simítóval

2,7

2,9

Kiadósság 10 mm-es fogazott simítóval

9,26

8,6

Figyelmeztetés: A SCHÖNOX KH-hoz megadott keverési arány tiszta vízzel történő felhasználást jelöl.
(a) Elszíneződésre hajlamos természetes kövek esetén SCHÖNOX SHP-vel alapozzunk
(b) A SCHÖNOX KH alternatívájaként a felhasználésra kész SCHÖNOX KH FIX is használható, hígítás nélkül
(c) Vastagágyazó habarcsként is használható

Q2

Cement

Cement

Cement

C2 TE S1

C2 TE

C2 TE

(c)

(c)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:3 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:5 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

SHP

SHP

(c)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

KH 1:1 (b)

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

GEA

GEA

GEA

GEA

GEA

GEA

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

SHP

1,6

0,9

1,3

1,3

1,6

1,6

15,6

16,6

19,2

19,2

15,6

15,6

2,1

1,3

1,9

1,9

2,1

2,1

2,4

2,4

11,9

11,5

13,2

13,2

11,9

11,9

10,4

10,4

2,5

1,6

2,4

2,4

2,5

2,5

2,9

2,9

10,0

9,3

10,4

10,4

10,0

10,0

8,6

8,6

2,9

2,0

2,8

2,8

2,9

2,9

3,4

3,4

8,6

7,5

8,9

8,9

8,6

8,6

7,4

7,4

igen / ajánlot t

igen / lehetséges

nem / nem lehetséges
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A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani..

Q2 W

Cement
C2 TE S1

Q4

Cement
C2 TE S1

Q6

Cement
C2 TE S1

Q6 W

Cement
C2 TE S1

Q8

Cement
C2 FTE S1

Q9

Q4 Rapid

Hidegburkolati ragasztók
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Fugázók

| Kreatív lehetőségek, biztos megoldások |

A SCHÖNOX komplett megoldást nyújt fugázó anyagaival a különféle kerámia felületek és természetes
kőburkolatok esetén is, függetlenül attól, hogy a burkolat erősen nedvszívó-e, mint az agyag, vagy
nedvességre és elszíneződésre hajlamos, mint a természetes kő, vagy nem nedvszívó, mint a kerámiaburkolat vagy mint az üvegmozaik. Normál-, termál-, és tenger vizes medencék, valamint gőzfürdők és
wellnes terek, különféle ipari területek. és sok más hasonló terület burkolása esetén is megtalálható
termékválasztékunkban a megfelelő Schönox fugázóanyag.

Fugázók
| SCHÖNOX UF PREMIUM
Iszapolható, univerzális, flexibilis fugázóhabarcs
csempék és járólapok fugázásához, elszíneződésre hajlamos és elszíneződésnek ellenálló természetes kőlapokhoz, valamint
üvegkerámiához, falra és padlóra, beltérben- és kültérben egyaránt. Különféle színekben rendelhető. A BS 5980 szabvány szerint
penész- és gombaálló. SCHÖNOX UF PREMIUM a legmodernebb alapanyagoknak és az innovatív eljárásoknak köszönhetően vízzel való
keveréskor 90%-kal kevesebb por keletkezik.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

8

.

98

Szín:
Fehér
Ezüstszürke
Manhattan
Szürke
Sötétszürke
Antracit
Pergamon
Jázmin
Bahamabézs
Barna
Balibarna
Homokbézs
Homokszürke

Cikkszám:
485803
485827
485816
485832
485836
485562
485852
485808
485801
485806
485859
485862
485850

No

g

EN 1 3 8

-

ye

tc

h

8

00

CG 2
W A
N

DI

Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Fugaszélesség: 1-12 mm
Járható: kb. 6 óra múlva
Eltarthatóság 1 év

rüft n a

ch

ep

ar

m a r ke d i n

ba

EAN kód kiszerelés:
4016447020880
4016447020903
4016447020927
4016447020941
4016447020965
4016447020989
4016447023362
4016447023348
4016447021009
4016447021047
4016447023492
4016447023386
4016447023423

EAN kód SP:
4016447020873
4016447020897
4016447020910
4016447020934
4016447020958
4016447020972
4016447023355
4016447023331
4016447020996
4016447021030
4016447023485
4016447023379
4016447023416

Kiszerelés:
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó
5,0-kg-os zacskó

db/raklap:
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag

| SCHÖNOX SB FLEX
Normál kötésidejű, keskeny- és széles fugázóhabarcs
Kőagyaglapok, greslapok, klinker lapok, klinker homlokzati burkolólapok, gyengén ill. nem nedvszívó agyag termékek fugázására. Természetes-, cotto- és betonlapokhoz is alkalmas. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

rüft n a

g

CG 2
W A
N

EN 1 3 8

8

DI

8

ch

ep

Szín:
Manhattan
Szürke
Sötétszürke

< 0,1 %

Cikkszám:
485525
485527
485528

EAN kód kiszerelés:
4016447023171
4016447023133
4016447023157

Fazékidő +20° C-on: kb. 2 óra
Fugaszélesség: 2-20 mm
Járható: kb. 12 óra múlva
Eltarthatóság 18 hónap
EAN kód SP:

Kiszerelés:
15,0-kg-os zsák
15,0-kg-os zsák
15,0-kg-os zsák

db/raklap:
64
64
64

| SCHÖNOX WD FLEX
Könnyen feldolgozható, vízálló flexibilis fugázóhabarcs
keskeny fugákhoz a DIN 18 352 szabvány szerint. Csempe, mozaik, üvegmozaik fugázásához, beltérben és kültérben,
falra és padlóra.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

8

DI

EN 1 3 8

8

g

CG 2
W A
N

Szín:
Fehér
Ezüstszürke
Szürke
Barna
Bahamabézs
Jázmin
Antracit
Sötétszürke
Manhattan

Fazékidő +20° C-on: kb. 2 óra
Fugaszélesség: 1-6 mm
Járható: kb. 12 óra múlva
Eltarthatóság 18 hónap

rüft n a

ch

ep

Cikkszám:
485747
485770
485776
485785
485742
485752
485737
485780
485758

EAN kód kiszerelés:
4016447009120
4016447009151
4016447009182
4016447022655
4016447009212
4016447009236
4016447009250
4016447009274
4016447009328

EAN kód SP:
4016447009137
4016447009168
4016447009199
4016447022648
4016447009205
4016447009229
4016447009243
4016447009267
4016447009311

Kiszerelés:
5,0-kg-zacskó
5,0-kg-zacskó
5,0-kg-zacskó
5,0-kg-zacskó
5,0-kg-zacskó
5,0-kg-zacskó
5,0-kg-zacskó
5,0-kg-zacskó
5,0-kg-zacskó

db/raklap:
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
4 x 5 kg/csomag
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Fugázók
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| SCHÖNOX XR 40
Cementbázisú fugázóhabarcs nagy igénybevételhez
iszapolható, cementbázisú fugázóhabarcs kerámiaburkolatok fugázásához magas mechanikai terhelésnek, jégolvasztó sónak, ásványi
olajnak, magasnyomású tisztításnak és vegyi terhelésnek kitett területeken (vegye figyelembe a vegyi ellenállósági táblázatot). Beltérben és kültérben is alkalmazható. Különösen alkalmas úszómedencéknél, üzemekben és autómosóban. SCHÖNOX XR 40 és a SCHÖNOX
CLIMATRIX®-Technologie a SCHÖNOX BALTERRA®-rendszer részei.
GISCODE ZP 1 - cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás

Cikkszám:
579369

EAN kód kiszerelés:
7612895497914

rüft n a

8

CG 2
W A

EN 1 3 8

8

g

DI

Szín:
Grau

ep

N

ch

Fazékidő +20° C-on: kb. 30 perc
Fugaszélesség: 2-40 mm
Járható: kb 3 óra múlva
Eltarthatóság: 1 év
EAN kód SP:

Kiszerelés:
15,0-kg-os zsák

db/raklap:
64

| SCHÖNOX CF DESIGN
Színes epoxigyanta fugázóhabarcs
epoxi gyanta, színes fugázó habarcs, különösen tetszetős, dekoratív megjelenésű csempe-, mozaik-, valamint üvegmozaik burkolatok
ragasztásához és fugázásához. Alkalmas továbbá kerámialapok vízálló, fagyálló és vegyileg ellenálló fugázásához az élelmiszer- és
édesiparban, valamint a vegyiparban, laboratóriumokban és úszómedencékben. Fugaszélesség 1 – 10 mm (a fuga színe átlátszó 1 és 4
mm között). Teljesíti az MSZ EN 13888 szabvány szerinti RG követelményeket és a DIN EN 12004 szabvány szerinti R2 követelményeket.
Bel- és kültéri használatra..

m a r ke d i n

ba

Kiszerelés:
5,0-kg-(A+B)
5,0-kg-(A+B)
5,0-kg-(A+B)
5,0-kg-(A+B)
5,0-kg-(A+B)
5,0-kg-(A+B)

db/raklap:
90
90
90
90
90
90

8

g
N

rüft n a

RG

EN 1 3 8

8

4

EN 1 2 0

0

g
.
No

N

tc

h

ar

ep

DI

ye

rüft n a

R2

ch

-

EAN kód SP:

DI

EAN kód kiszerelés:
4016447023812
4016447023843
4016447023874
4016447023904
4016447025175
4016447025182

98

Cikkszám:
484763
484769
484920
484748
530232
530431

00

Szín:
Fehér
Ezüstszürke
Szürke
Antracit
Sötétszürke
Homokbézs

ep

ch

Fazékidő +20° C-on: kb. 50 perc
Járható: kb 16 óra múlva
Vegyi terhelhetőség: kb. 7 nap múlva
Eltarthatóság: 2 év

Fugázók
| SCHÖNOX ES
Hézagtömítő szilikon
gombaölő hatású és elasztikus. Csatlakozási- és dilatációs hézagok tömítésére, feltöltésére.
Kül- és beltéri használatra. SCHÖNOX ES megfelel a GEV Emicode EC1 Plus követelményeinek.
EMICODE EC 1PLUS: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

Bőrképződés: kb. 15 perc múlva
Alkalmazási hőmérséklet: +5° C és +40° C között
Hőállóság.: -40° C-tól +180° C-ig
Eltarthatóság: 2 év
Szín:
Fehér
Jázmin
Bahamabézs
Ezüstszürke
Manhattan
Szürke
Antracit
Pergamon
Sötétszürke
Homokszürke
Barna

Cikkszám:
484545
484547
484543
484551
484549
484556
484509
484558
484542
484559
484540

EAN kód kiszerelés:
4016447002770
4016447002787
4016447002794
4016447002817
4016447002824
4016447002831
4016447002848
4016447002756
4016447003432
4016447005627
4016447017279

EAN kód SP:
4016447015763
4016447015701
4016447015671
4016447015749
4016447015718
4016447015695
4016447015664
4016447015725
4016447015688
4016447015732
4016447013684

Kiszerelés:

db/karton:

300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus

12/Karton
12/Karton
12/Karton
12/Karton
12/Karton
12/Karton
12/Karton
12/Karton
12/Karton
12/Karton
12/Karton

| SCHÖNOX MES
Neutrális szilikon
természetes kövek, beton kőlapok és kerámialapok tömítéséhez. Különösen alkalmas tartósan vizes helységeknél, pl. úszómedencékben. Csatlakozási- és dilatációs hézagok feltöltéséhez. Bel- és kültéri használatra.
EMICODE EC 1PLUS: nagyon csekély károsanyag kibocsátás

Bőrképződés: kb. 10 perc után
Alkalmazási hőmérséklet: +5° C és +35° C között
Hőállóság.: -40° C-tól +180° C-ig
Eltarthatóság: 18 hónap

Szín:
Fehér
Ezüstszürke
Manhattan
Szürke
Antracit
Bahamabézs
Balibarna
Homokkő

Cikkszám:
488273
488279
488280
488275
488277
488276
488278
488274

EAN kód kiszerelés:
4016447017149
4016447017163
4016447017187
4016447017224
4016447017248
4016447017200
4016447018436
4016447022587

EAN kód SP:
4016447017132
4016447017156
4016447017170
4016447017217
4016447017231
4016447017194
4016447018429
4016447022570

Kiszerelés:

db/karton

300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus
300-ml-kartus

20/Karton
20/Karton
20/Karton
20/Karton
20/Karton
20/Karton
20/Karton
20/Karton
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Fugázók

SB FLEX

XR 40

WD FLEX

CF DESIGN

| Alkalmazástechnikai táblázat
UF PREMIUM
Alapanyag

Cement

Cement

Cement

Cement

Epoxigyanta

DIN EN 13888

CG 2 WA

CG 2 WA

CG 2 WA

CG 2 WA

RG

1-12

2-20

2-40

1-6

1-10

Tulajdonságok

Fugaszélesség mm-ben
Rugalmas
Beltérben
Kültérben
Falra
Padlóra
Padlófűtéshez alkalmas
Szennytaszító
Mechanikusan erősen terhelhető
Vegyileg terhelhető

(c)

(c)

Vegyilerg erősen terhelhető

(c)

(c)

CLIMATRIX -technológia
®

BALTERRA®-rendszertermék
250 °C-ig hőálló
Teljesíti az Ö-Norm 3303 szerinti 0 osztály követelményeit (olvasztósó terhelés)

Csökkentett porzású
EMICODE EC1PLUS R: nagyon csekély károsanyag kibocsátás

Alkalmazási terület
Egyszer égetett kerámia
Kétszer égetett kerámia
Greslapokhoz
Üvegmozaikhoz

(a)

Cottohoz

(b)

(b)

Elszíneződésre érzékeny természetes kövekhez
Tartósan vízalatti területeken, pl. uszodák

Anyagszükséglet
Lásd az anyagfelhasználás kalkulátort www.schoenox.de
(a) Lakóterek vizes, nedves területeire
(b) A cotto padlólapok felületét és nedvszívó képességét vegye figyelembe, adott esetben Fughilfe alkalmazása javasolt
(c) Vegye figyelembe az ellenállósági táblázatot

igen / ajánlot t

igen / lehetséges

nem / nem lehetséges

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani.
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Fugázók

SCHÖNOX UF PREMIUM

SCHÖNOX SB FLEX

SCHÖNOX WD FLEX

SCHÖNOX CF DESIGN

SCHÖNOX ES

SCHÖNOX MES

homokszürke

homokbézs

antracit

sötétszürke

szürke

manhattan

ezüstszürke

balibarna

barna

bahamabézs

jázmin

fehér

Fugaszínek

pergamon

| Fugázók kerámia csempéhez, lapokhoz és természetes kövekhez
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Membránok és vízszigetelő rendszerek

| Biztos megoldás vízszigetelés esetén |

A SCHÖNOX vízszigetelő rendszerek biztos megoldást nyújtanak Önnek akár az otthoni fürdőkádban,
akár nagy vegyi igénybevételnek kitett területen.

Membránok és vízszigetelő rendszerek
| SCHÖNOX HA
Felhasználásra kész beltéri folyékony fóliaszigetelés
Hengerelhető és glettelhető, egykomponensű, rugalmas szigetelőanyag vízzáró szigetelés készítéséhez normál és nagy vízterhelésű
vizes helyiségekben, szárazépítési anyagok (pl. gipszkarton) megvédése érdekében kerámiaburkolatok alatt. Gyorsan száradó és
páraáteresztő. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!
Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.
GISCODE D1 - Oldószermentes műgyanta-diszperzió
EMICODE EC 1: Alacsony károsanyag kibocsátású

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

approved according to

ETAG 022

Cikkszám:
483609
483607

EAN kód kiszerelés:
4016447019952
4016447019938

Burkolható: falon kb. 3 óra múlva
Burkolható: padlón kb. 5 óra múlva
Kiadósság: kb. 1,35 kg/m 2
Eltarthatóság: 1 év
Kiszerelés:
22,0-kg-os vödör
7,0-kg-os vödör

db/raklap:
30
96

| SCHÖNOX 1K DS
Egykomponensű, flexibilis, kenhető szigetelés - CM O1P
Cementbázisú, vízzáró és repedéseket is áthidaló (0,75 mm-ig) kenhető vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, fürdőszobákba, uszodaterekbe és más nagy vízterhelésnek kitett felületre kül- és beltérben, ahol a kerámialapokkal együtt alkalmazva tökéletes szigetelést
jelent. Felhordása történhet szórással, glettvassal, ecsettel, hengerrel. Alapozást általában nem igényel, cementes felületek felhordás
előtt mattnedvesíthetőek. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!
GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1 - Alacsony károsanyag kibocsátású

approved according to

ETAG 022

Cikkszám:
483301

EAN kód kiszerelés:
4016447022839

Fazékidő: kb. 50 perc
Burkolható. kb. 24 óra múlva
Kiadósság: kb. 2,6 kg/m 2 - 2 rétegben
Eltarthatóság: 1 év
Kiszerelés:
18,0 kg-os zsák

db/raklap:
48

| SCHÖNOX 1K DS PREMIUM
Egykomponensű, flexibilis, gyorskötő kenhető szigetelés - CM O2P
Cementbázisú, vízzáró és repedéseket is áthidaló (0,75 mm-ig) kenhető vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, fürdőszobákba, uszodaterekbe és más nagy vízterhelésnek kitett felületre kül- és beltérben, ahol a kerámialapokkal együtt alkalmazva tökéletes szigetelést
jelent. Felhordása történhet szórással, glettvassal, ecsettel, hengerrel. Alapozást általában nem igényel, cementes felületek felhordás
előtt mattnedvesíthetőek. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!
GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény
EMICODE EC 1PLUS R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású, szabályozott

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

approved according to

ETAG 022

Cikkszám:
487847

EAN kód kiszerelés:
4016447022099

Fazékidő: kb. 50 perc
Burkolható. kb. 2-4 óra múlva
Kiadósság: kb. 2,6 kg/m 2 - 2 rétegben
Eltarthatóság: 1 év
Kiszerelés:
18,0 kg-s zsák

db/raklap:
48

| SCHÖNOX 2K DS RAPID
Kétkomponensű, flexibilis, gyorskötésű kenhető szigetelés - CM O2P
Vízzáró és repedéseket is áthidaló (0,75 mm-ig) kenhető vízszigetelés erkélyekre, teraszokra, fürdőszobákba, uszodaterekbe, medencékbe és más nagy vízterhelésnek kitett felületre kül- és beltérben, ahol a kerámialapokkal együtt alkalmazva tökéletes szigetelést
jelent. Felhordása történhet szórással, glettvassal, ecsettel, hengerrel. Alapozást általában nem igényel, cementes felületek felhordás
előtt mattnedvesíthetőek. SCHÖNOX ST termékekkel együtt használva rendszervédelmet biztosít!
Por: GISCODE ZP 1 - Cementtartalmú termék, kromátszegény
Diszperzió: GISCODE D 1 - Oldószermentes műgyanta-diszperzió
EMICODE EC 1PLUS R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású, szabályozott

Burkolható: falon kb. 1,5 óra múlva
Burkolható: padlón kb. 3 óra
Kiadósság: kb. 3,85 kg/m 2
Eltarthatóság: 1 év

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Cikkszám:
482877
482878

EAN kód kiszerelés:
40164470021450
40164470021467

Kiszerelés:
12,5-kg-os zsák
5,0-kg-os vödör

db/raklap:
64
90
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Membránok és vízszigetelő rendszerek
| SCHÖNOX iFIX®
Kétkomponensű, hengerelhető, vízzáró ragasztó
Kétkomponensű, hengerelhető, vízálló ragasztó a SCHÖNOX AB repedésáthidaló lemez átlapolásainak- és akár teljes felületének vízzáró
ragasztásához normál és nagy igénybevételnek kitett nedves helyiségekben és úszómedencékben. Kül- és beltéri használatra, fűtött
eszrtricheken is.
EMICODE EC 1PLUS R: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Járhatóság: kb. 1 óra múlva szívófelületeken
Anyagszükséglet: kb. 0,75 kg/m 2
Eltarthatóság: 1 é

SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg

Cikkszám:
525976

EAN kód kiszerelés:
7612895331423

approved according to

ETAG 022

EAN kód SP:
4016447021559

Kiszerelés:
iFIX® Set 7,8 kg

db/raklap
50

| SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX
Szerszámkészlet
SCHÖNOX AB lemezek SCHÖNOX iFIX hengerelhető fixáló- és tömítőragasztóba történő optimális beépítéséhez használatos szerszámkészlet.
- 100 mm-es iFIX henger
- 180 mm-es iFIX henger
- iFIX simító
- pengés kés
- védőkesztyű

SCHÖNOX iFIX® Toolbox

Cikkszám::
525460

EAN kód kiszerelés:
4016447025151

Kiszerelés:
doboz

db/raklap::
120

| SCHÖNOX EA PUR
Kétkomponensű poliuretán vízszigetelés
Repedésáthidaló-, vízhatlan- és vegyileg ellenálló kenhető szigetelés nagy terhelésnek kitett közösségi vizes helyiségek, pl. sportközpontok zuhanyzói, kórházak terápiás helyiségei, normál-, termál-, sós vagy tenger vízzel töltött úszómedencékben.
Teljesíti az MSZ EN 14891 szabvány RM O2 P követelményeit.

Fazékidő: kb. 45 perc, +10 °C-on
Fazékidő: kb. 30 perc, +25 °C-on
Anyagszükséglet. 1,6 kg/m 2
Eltarthatóság: 1 év

SCHÖNOX EA PUR

Cikkszám::
517990

EAN kód kiszerelés:
4016447025038

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

A

B

Kiszerelés:
10,0-kg-(A+B komp)

db/raklap::
28

| SCHÖNOX AB
Vízszigetelő és elválasztó réteg
Repedésáthidaló- és vízhatlan szigetelő- és feszültségleépítő lemez nagy szakítószilárdsággal rendelkező polietilén fóliából, kétoldalú
laminált filc kasírozással, normál és nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek és úszómedencék szigeteléséhez. A SCHÖNOX AB
lemez felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó termékeknek.
Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.
EMICODE EC 1PLUS: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Tekercshossz: 30 m vagy 10 m
Tekercsszélesség: 1 m
Anyagvastagság: kb. 0,5 mm
Cikkszám:
484369
484271

EAN kód kiszerelés:
4016447010362
4016447021429

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

approved according to

ETAG 022

Kiszerelés:
30-m2-es tekercs
10-m2-es tekercs

db/raklap:
40
58

Membránok és vízszigetelő rendszerek
| SCHÖNOX ST
Hajlaterősítő szalag
120 mm széles, rugalmas, speciális kasírozással ellátott szövet, mely különösen vékony és szakadásmentes. Víznyomással szemben 1,5
bar-ig ellenálló. A SXHÖNOX HA, 1K-DS, 2K-DS, valamint a SCHÖNOX AB és iFIX termékekhez rendszerajánlással. Felhasználható kül és
beltérben. Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.
EMICODE EC 1PLUS- Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

approved according to

ETAG 022

Cikkszám:
485888
485887

EAN kód kiszerelés:
4016447019198
4016447019181

Tekercsméret: 120 mm x 50 fm
Rétegvastagság: kb. 0,6 mm
Szín: szürke
Kiszerelés
50-m-es tekercs
10-m-es tekercs

db/raklap
100
500

| SCHÖNOX ST D Falmandzsetta
Gépészeti faláttörések vízzáró kialakításához.
Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.
EMICODE EC 1 PLUS : Nag yon alacsony károsanyag kibocsátású

ST D4 (for ∅ 6-12 mm)
ST D8 (for ∅ 12-24 mm)
ST D15 (for ∅ 25-40 mm)
ST D21 (for ∅ 35 - 50 mm)
ST D35 (for ∅ 50 - 75 mm)
ST D65 (for ∅ 75 - 125 mm)

Cikkszám:
485878
485881
485875
485877
485882
485880

EAN kód darab:
4016447020071
4016447019211
4016447019235
4016447020118
4016447021290
4016447020156

EAN kód karton:
4016447020064
4016447019204
4016447019228
4016447020101
4016447021283
4016447020149

Kiszerelés:
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab
1 darab

db/karton
25
25
25
25
25
25

| SCHÖNOX ST FC Padlómandzsetta
Padlóösszeolyók vízzáró kialakításához.
Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.
EMICODE EC 1PLUS: Nag yon alacsony károsanyag kibocsátású

Cikkszám:
483539

EAN kód darab:
4016447019259

EAN kód karton:
4016447019242

Kiszerelés:
1 darab

db/karton
10

| SCHÖNOX ST EA (pozitív) / ST IC (negatív)
Fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakításához.
Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.
EMICODE EC 1PLUS: Nag yon alacsony károsanyag kibocsátású

ST EA pozitív
ST EA negatív

Cikkszám:
485883
485884

EAN kód darab:
4016447019266
4016447019280

EAN kód karton:
4016447019273
4016447019297

Kiszerelés:
1 darab
1 darab

db/karton
50
50
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Feszültségleépítés és speciális kiegészítő termékek

| Nagyfokú biztonság problémás,
repedezett szerkezetek esetén |

Feszültségleépítés és speciális kiegészítő termékek
| SCHÖNOX EB V
Feszültségleépítő lemez
Repedésáthidaló- és feszültségleépítő speciális szövet, melynek felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó
termékeknek. Ideális beltéri felújításokhoz és újépítéshez, problémás aljzatokra történő hideg- és melegburkolási munkák előtt.
Beépítéséhez a SCHÖNOX Q SOROZAT bevizsgált termékeit ajánljuk.

Tekercshossz: 50 m
Tekercsszélesség: 1,0 m
Rétegvastagság: kb. 1 mm

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Cikkszám:
484592

EAN kód:
4016447012540

Kiszerelés:
50-m2-es tekercs

tekercs/raklap:
20

| SCHÖNOX AB
Vízszigetelő és elválasztó réteg
Repedésáthidaló- és vízhatlan szigetelő- és feszültségleépítő lemez nagy szakítószilárdsággal rendelkező polietilén fóliából, kétoldalú
laminált filc kasírozással, normál és nagy igénybevételnek kitett vizes helyiségek és úszómedencék szigeteléséhez. A SCHÖNOX AB
lemez felülete nagyon jó tapadást biztosít a SCHÖNOX csemperagasztó termékeknek.
Teljesíti az ETAG 022 szabvány követelményeit.
EMICODE EC 1PLUS: Nagyon alacsony károsanyag kibocsátású

Tekercshossz: 30 m vagy 10 m
Tekercsszélesség: 1 m
Rétegvastagság: kb. 0,5 mm

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

approved according to

ETAG 022

Cikkszám:
484369
484271

EAN kód kiszerelés:
4016447010362
4016447021429

Kiszerelés
30-m2-es tekercs
10-m2-es tekercs

Tekercs/raklap:
40
58

| SCHÖNOX PGH
Kétkomponensű javítógyanta
Esztrichrepedések- és vakhézagok erőzáró, varrásszerű javításához, profilok-, szegélyek-, valamint természetes- és műkövek ragasztásához kül- és beltérben. Gyorskötő, alacsony viszkozitású, jó behatolási képességű poliésztergyanta, javítókapcsokkal.

Fazékidő: 7 bis 15 Minuten
Terhelhető: 30 - 60 perc múlva
Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/dm 3
Eltarthatóság: 1 év
Cikkszám:
485466

EAN kód:
4016447023461

EAN kód karton:
4016447023454

Kiszerelés:
1,02-kg-os doboz

db/raklap:
6/karton-66/raklap
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Feszültségleépítés és speciális kiegészítő termékek

AB

| Alkalmazástechnikai táblázat

EB V
Speciális
szövet

Filc kasírozású
PE-fólia

1,0

0,5

Tulajdonságok
Alapanyag
Kb. anyagvastagság mm-ben
Tapadás az alapfelülethez
Feszültésgleépítés
Lépéshanggátlás
Hőszigetelés
Vízszigetelés
Beltérben
Kültérben

(a)

Normál terhelésű terület (pl. lakóterek)
Forgalomterhelés max....-ig

5 KN/m 2

5 KN/m 2

15

10

A vonatkozó termék adatlapokban közölt információkat, ajánlásokat és irányelveket, valamint a DIN / EN előírásokat be kell tartani..

36

Padlófűtés esetén is alkalmazható
Hidegburkolat alatt is alkalmazható
Természetes kövekhez (min. vastagság mm-ben)

Alapfelületek
Beton (min. 3 hónapos, nedvszívó)
Cementesztrich DIN 18560 szerint
SCHÖNOX gyorsesztrich
Kálciumszulfát esztrich DIN 18560 szerint
Öntöttaszfalt esztrich IC10 és IC15 DIN 18560 szerint (felújítás
esetén kérjen bővebb információt), max. rétegvastagság
Szerves kötőanyagú magnezit esztrich
Stabil, meglévő kerámia csempe vagy
burkolat, terrazzo, természetes kövek
Vízzel oldható ragasztó és kiegyenlítő maradványok (nagyrészt
eltávolítva

Rögzített fapadló
Faforgácslemez (V 100), szakszerűen beépítve, lecsavarozva
és/vagy leragasztva
(a) Csak a SCHÖNOX BALTERRA®-rendszerrel együtt
(b) SCHÖNOX SPF-vel együtt

igen / ajánlot t

igen / lehetséges

nem / Nem lehetséges
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| ETAG engedélyes, kompromisszum
mentes vízszigetelő megoldás |

| www.sika.hu |
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Burkolókellékek

Burkolókellékek
| SCHÖNOX KEVERŐEDÉNY
Keverővödör SCHÖNOX termékekhez.

Cikkszám:
483540

EAN kód:
4016447001858

Kiszerelés:
darab

| SCHÖNOX VIZES VÖDÖR
Vizesvödör beosztással (nem kalibrált).

Cikkszám:
483683

EAN kód:
4016447007973

Kiszerelés:
darab

39

40

A Sika Hungária Kft. általános szerződési feltételei
1. Érvényesség
1.1. A jelen általános szállítási feltételek a Sika Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) valamennyi szállítására és teljesítésére érvényesek. Az
általános szállítási feltételek módosítása csak írásbeli megállapodással lehetséges.
1.2. A Megrendelő szállítási feltételei, függetlenül attól, hogy a Szállító azokra vonatkozóan ellenvéleményt nyilvánított-e vagy sem, a felek
megállapodásának tárgyát képező jogügylet és a felek üzleti kapcsolata tekintetében érvénytelennek tekintendők.
1.3. A jelen általános szállítási feltételek a Szállító szállításainak, illetve teljesítéseinek fogadásával elfogadottnak tekintendők.
1.4. Az egyedi megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a Szállító írásban visszaigazolta.
2. Megrendelések
2.1. Szállító Megrendelőinek mind hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálása érdekében országos kiskereskedelmi viszonteladói hálózatot működtet. A
székhelyén lévő központi raktárát ebből következően nagykereskedelmi raktárként működteti.
2.2. Szállító központi raktárában kiskereskedelmi tevékenységet nem végez és csak a minimális rendelési értéknél – nettó 40 eFt-nál – nagyobb értékű rendeléseket fogadja be. A minimális rendelési érték a Megrendelővel
történt megállapodásnak megfelelő mindenkori árszinten értendő.
2.3. Az egyes megrendelések a Szállítót csak írásbeli visszaigazolása esetén és csak a visszaigazolás mértékéig kötelezik. A Szállítónak az írásbeli visszaigazolást megelőző ajánlatai, illetve nyilatkozatai a Szállítót nem
kötik és csupán felhívásnak tekintendők a megrendelés megtételére.
3. Árak
3.1. A Szállító árai forintban forgalmi adó nélkül értendők és minden esetben csak az adott megrendelésre vonatkoznak.
3.2. A szállítások a Szállító mindenkor érvényes árjegyzéke szerint történnek. A megrendelés elfogadásakor megállapított árak, így az egyes szerződéskötések részmennyiségeire vonatkozóak is, kifejezetten a nyersanyagbeszerzés azon árainak fenntartásával érvényesek, amelyek a megrendelés időpontjában a kalkuláció alapját képezték.
3.3. Az árak ex works paritáson (a Szállító raktárában történő átadással) érvényesek, és nem tartalmazzák a forgalmi adót, a (részarányos)
fuvarköltséget, de (ha nincs másként megjelölve), tartalmazzák a göngyöleg/csomagolás árát.
3.4. A mindenkori legújabb árjegyzék minden előzőt érvénytelenít.
3.5. A Szállító fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát.
4. Szállítások
4.1. A szállítás a Megrendelő kockázatára történik. A kockázat a feladással száll át a Megrendelőre.
4.2. A részszállítások megengedettek.
4.3. A fuvarozás alatt bekövetkezett kár esetén a Megrendelő, illetve a címzett kárigényét közvetlenül a fuvarozóval szemben érvényesíti, míg a Szállítóval szemben jogfenntartó nyilatkozatot köteles benyújtani. A Szállítóval szemben az igény érvényesítéséért csak a fuvarozóval szembeni eredménytelen eljárás után az erről szóló jogerős határozat birtokában lehet fellépni. A Megrendelő, illetve a címzett elveszti ez utóbbi igényérvényesítési
jogát, amennyiben a fuvarkár észlelésekor nem élt a fent említett jogfenntartó nyilatkozattal.
4.4. A Megrendelőre visszavezethető okokból szükségessé vált őrzési, raktározási költségek a Megrendelőt terhelik, illetve ezeket a Szállító jogosult szolgáltatásként a Megrendelő felé kiszámlázni.
4.5. A Szállító nem köteles szállítani, ha a Megrendelő a megelőző szállítások kifizetésével késedelemben van.
5. Áru visszavétele
Az eladott és kiszállított áruk nem vehetők vissza.
6. Göngyölegek/Csomagolás
6.1. Valamennyi kisgöngyöleg/csomagolás és zsák esetében az elszámolás bruttó = nettó alapon történik. A Szállító hordók esetében csak nettó elszámolást végez. A Szállító göngyölegei/csomagolásai rendszerint egyszer
használatosak, így azokat a Szállító nem veszi vissza. Az EUR raklapok és IBC tartályok elszámolás alapját képezik. A kivételekről a felek külön megállapodást kötnek.
6.2. Az árjegyzékben feltüntetett göngyölegek/csomagolások szabványméretűek. A mindenkori változtatás jogát a Szállító fenntartja.
7. Szállítási határidők
7.1. A Szállító törekszik a megállapodás szerinti határidők pontos betartására.
7.2. A szállítási határidő csak akkor kötelező, ha a Szállító írásban kifejezetten visszaigazolta.
7.3. Ha a megadott és megállapodás szerinti szállítási határidőt a Szállító több mint 30 nappal túllépi, akkor a Megrendelőnek legalább 14 napos
póthatáridő kitűzése után jogában áll ajánlott levélben a szerződéstől elállni. A Szállító elállhat a szerződéstől, ha a szállítás vis major vagy más
elháríthatatlan akadály, így például a szállítmányok elakadása vagy a termelés leállítása miatt lehetetlenné válik. Ilyen esetben a Megrendelőnek nincs a késedelemből vagy az elállásból eredő kárigénye.
8. Kifizetés
8.1. A Szállító számlái készpénzzel, előreutalással, megállapodás szerint általában, de nem kizárólag keltüktől számítva 8, 15, illetve 30 napon belül egyenlítendők ki. A legalább 30 napos fizetési megállapodás esetén
Megrendelő jogosult 14 napon belüli fizetés esetén 2 % levonást alkalmazni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő 15 % késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelőnek lehetősége van előleg utalására is.
8.2. Részteljesítés esetén Szállító jogában áll minden egyes részteljesítésről külön számlát kiállítani.
8.3. A Szállító nem kötelezett váltók, illetve csekkek átvételére.
8.4. A Megrendelőnek nem áll jogában kifizetéseket szavatossági vagy jótállási igények, illetve kifogás miatt visszatartani.
8.5. A Szállító igényeivel szemben esedékes ellenkövetelések csak akkor számíthatók be, ha az ellenkövetelést a Szállító írásban elismerte, vagy azt a bíróság jogerősen megítélte. A Szállító javára szóló kifizetéseket előbb
az ellenkövetelésre való tekintet nélkül a kamatokra és a költségekre kell fordítani, majd a mindenkor legrégebben esedékes követelésbe kell beszámítani.
8.6. Ha a Megrendelő fizetési késedelme a Szállító írásbeli figyelmeztetése ellenére túllépi az 5 napot, vagy a Megrendelő egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a Szállítónak jogában áll a Megrendelő később esedékessé váló kifizetéseinek esedékességét előbbre hozni, mind a Megrendelőtől előzetes kifizetéseket vagy biztosíték teljesítését kérni, illetve a további szállítást felfüggeszteni.
8.7. A Szállító számlái azonnal esedékessé válnak, ha olyan körülmények lépnek fel, amelyek a Szállító követeléseinek behajtását megnehezítik vagy veszélyeztetik.
9. Tulajdonjog-fenntartás
9.1. A kiszállított árutételek az ellenérték kifizetéséig, illetve a Megrendelő egyéb kötelezettségeinek teljesítéséig, beleértve az egyéb igényeket a kamatokkal és sürgősségi költségekkel, a Szállító tulajdonában maradnak.
9.2. A Megrendelőnek jogában áll a fenntartott árut szabályos kereskedelmi tevékenység keretében továbbadni. Ennek előfeltétele, hogy a Megrendelőjével ő is tulajdonfenntartásban állapodik meg és, hogy a továbbértékesítésből származó követelés a Szállítóra száll át. A Megrendelőnek ez a jogosultsága nem áll fenn, ha fizetési késedelembe esik.
9.3. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru biztosítékként vagy fedezetként történő felajánlása, illetve elzálogosítása csak a Szállító hozzájárulásával lehetséges.
9.4. Amennyiben az áru ellenértékét a Megrendelő nem fizeti meg, a Szállítónak az áru megmunkálása és feldolgozása esetén tulajdonrésze van a keletkező új dologban a beépített áru értéke és az új dolog értéke közötti
arányban.
9.5. Ha a Megrendelő késedelembe esik, fizetésképtelen, illetve csőd-, vagy felszámolási eljárás indul ellene, akkor Szállító jogában áll a fenntartott árut azonnal elidegeníteni, és árából magát kárpótolni, anélkül, hogy
elállási jogát a Szállító igénybe venné.
9.6. A Megrendelő köteles a Szállítót azonnal értesíteni, ha csőd-, illetve felszámolás elrendelését kérte maga ellen, vagy ellene ilyen eljárás indult, és egyidejűleg összeállítást közölni a még meglévő fenntartott árukról. A
Megrendelő ilyen esetben köteles biztosítani a Szállító számára az üzemébe történő belépést és a Szállító árujához való hozzáférést.
10. Jótállás és kárfelelősség
10.1. A Szállító–tekintve, hogy a termék feldolgozását nem a Szállító végzi –csak a feldolgozatlan állapotú termék - a szállítás időpontjában érvényes termék adatlapokban megadott - állandóminőségéért vállal felelősséget.
10.2. Az átadott áru tekintetében felmerült hibákat vagy kifogásokat ismerté válásukkor azonnal, illetve a szállítmány átvétele után 8 napon belül írásban kell a Szállító tudomására hozni, máskülönben minden ezzel
kapcsolatos igény jogosultságát veszti. Egyebekben a hibák és kifogások
tekintetében a felek közötti szerződés szerinti jótállási feltételek, illetve a Ptk. szerinti hibás teljesítés, illetve a szavatosság szabályai az irányadóak.
10.3. A kifogásolt áruból a Megrendelő a hibabejelentéssel vagy reklamációval egyidejűleg mintákat ad át a Szállító számára.
10.4. Határidőn belüli és jogos kifogás esetén a Megrendelő a Szállító kívánsága szerint a kifogásolt áru mennyiségének mértékéig költségmentes
cserét, vagy a kifogásolt áru értékéig terjedő jóváírást kap.
10.5. A Szállító a felelősségét a következményként felmerülő károkért mindenesetben, így a tanácsadás vagy késedelem esetén is kizárja.
10.6. Az árunak a Megrendelő által kilátásba vett felhasználási célra való alkalmasságáért, különösképpen a Szállító termékeinek folyamatos, illetve
ismétlődő ipari alkalmazása esetén a Szállítót csak akkor terheli jótállás, ha azt külön írásban jogszerűen magára vállalta. A termékösszetételnek a legújabb eredményeken alapuló megváltoztatásának jogát a Szállító
fenntartja.
10.7. A Szállító felelősségének alapját, tartalmát és mértékét a Szállító mindenkori felelősségbiztosítása határozza meg.
11. Tanácsadás
11.1. A Szállító a Megrendelő kérésére tanácsadást végez az építőiparban és az iparban előforduló tömítési és ragasztási kérdésekben, az épületvédelem és betontechnika kérdéseiben, amely tanácsadásnak célszerűen már
a tervezési szakaszban érvényesülnie kell. A Megrendelő tájékoztatására a Szállító tanácsadói szolgálata keretében gyakorlati szakemberek állnak a Megrendelő rendelkezésére. A Szállító igény szerint megvizsgálja az
adalékanyag, kiegészítő anyag és cement alkalmasságát Szállító termékeinek felhasználásával előirányzott
munkákban. A Szállító termékeinek kiválasztásánál, alkalmazásánál a Szállító tanácsadó szolgálata a Megrendelő rendelkezésére áll.
11.2. Amennyiben a Szállító tanácsadása térítésmentes vagy csak ráfordítások megtérítésére szorítkozik, a Szállító a tanácsadásért semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Szállító a tanácsadást díjazás ellenében végzi, a
Szállító felelőssége a jelen általános szállítási feltételek 10. pontja szerint alakul. A Szállítót a 10. pont szerinti felelősség kizárólag a tanácsadás tekintetében terhelheti, a kivitelezés tekintetében nem.
11.3. A törvényi és hatósági előírások betartásáért az alkalmazás során a Megrendelő tartozik felelősséggel.
12. Segédeszközök
A Megrendelő kívánságára a Szállító – lehetőségei szerint – a Megrendelő rendelkezésére bocsát segédeszközöket (pl. adagolóberendezések, szórógépek stb.) A fentiekkel kapcsolatban a Szállító nem vállal semmilyen
felelősséget, különösen nem a hibás adagolás vagy a készülékek hibás működése, valamint állásidők miatt.
13. Termék- és feldolgozási megjegyzések
13.1. Színes termékek esetében akkor, ha a megrendelés nem egyszerre, egy tételben történik, a különböző gyártású egységek miatt színárnyalatbeli eltérések elkerülhetetlenek. A fenti esetben nem egyszeri megrendelés
esetén a színárnyalatbeli eltérésekért a Szállító nem vállal felelősséget.
13.2. A termékek feldolgozása terén rendszerint a Szállító részletes felhasználási utasításai vagy írásos útmutatói irányadóak. Tekintettel arra, hogy az anyagfelhasználást számos tényező befolyásolhatja, a Szállító kijelenti, hogy a megadott szükséglet csak irányértékként értelmezendő.
13.3. A tárolhatóságra vonatkozó adat mindig sértetlen eredeti göngyölegre/csomagolásra vonatkozik szakszerű, száraz tárolás esetén.
13.4. Az építési előírások és az építési gyakorlat szokásos intézkedéseinek betartása a feldolgozás során elengedhetetlen.
13.5. A Szállító a gyártási összetételek megváltoztatásának jogát a legújabb kutatási eredmények nyomán fenntartja.
13.6. A Szállító kísérletekkel alátámasztott szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai tanácsadása a Szállító alkalmazottainak legjobb tudása szerint történik, de csupán kötelezettségvállalás nélküli útmutatásnak tekintendő,
és nem mentesít a Szállító által szállított termékeknek a kiválasztott eljárás szerinti felhasználásra és célra való alkalmasságának saját vizsgálata alól.
14. A teljesítés helye, bíráskodás, alkalmazandó jog
14.1. A teljesítés helye Szállító székhelye, illetve telephelye.
14.2. A jelen szállítási feltételekre a magyar Polgári Törvénykönyv alkalmazandó.
14.3. A felek a közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban - beleértve annak megkötésével, érvényességével, teljesítésével kapcsolatos kérdéseket is - felmerülő jogviták eldöntésére a Budapesti Ügyvédi Kamara támogatásával működő Eseti Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
15. Befejező rendelkezések
Ha a jelen általános szállítási feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek lennének, ez a tény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
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