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TERMÉK ADATLAP 
SCHÖNOX® EMICLASSIC 
 

NAGYON ALACSONY KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁSÚ UNIVERZÁLIS MELEGBURKOLATI RAGASZTÓ  

 
 

TERMÉKLEÍRÁS A SCHÖNOX EMICLASSIC univerzális, nyomás érzékeny diszperziós ragasztó 
minden rugalmas beltéri burkolathoz. Alkalmas PVC és CV fal- és padlóbur-
kolatokhoz, normál-, PVC- és PU hátoldalú szőnyegekhez, linóleum- és gumi 
burkolatokhoz, valamint SCHÖNOX hangszigetelő lemezek ragasztásához 
nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületen beltérben. 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

A SCHÖNOX EMICLASSIC alkalmas az alábbi felületek ragasztására: 

 textil fal- és padlóburkolatok  

- természetes és szintetikus juta hátoldallal 

- latex-, habosított latex- és poliuretán hátoldallal 

- nem szőtt poliészter hátoldallal 

 szövött áruk 

 egy- vagy többrétegű nemez 

 normál és latex hátoldalú kókusz- és szizál szőnyegek 

 PVC és CV fal- és padlóburkolatok 

 Luxury Vinyl Tiles (LVT) 

 Fél-kemény vinil burkolatok (VTC) 

 SCHÖNOX TS 

 linóleum burkolatok 

 poliolefin tartalmú és klorin mentes burkolatok 

 természetes parafa és PVC hátoldalú parafa burkolatok 

 szintetikus gumibevonat sima-, homokolt-, vászon-, háncs hátoldal-
lal, vagy rugalmas habalátéttel 

a megfelelő alapfelületeken beltérben. 

Alkalmazható régi, megfelelő tapadással bíró PVC és CV burkolatokon, 
szintetikus gumi bevonatokon, linóleumon, tömített parkettán, termé-
szetes és mesterséges kövön SCHÖNOX SHP alapozással. 

TERMÉKELŐNYÖK 

 építőipari hatóság által engedélyezett  

 Káros anyagra bevizsgált termék a DIBt-elvek szerint – jóváhagyás 
száma: Z-155.20-167 

 EMICODE EC 1 
PLUS

: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás 
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 BLUE ANGEL (Kék Angyal) – öko-termék jelzés 

 beltéri alkalmazásra 

 alkalmas nedves ragasztásra és nyomás érzékeny ragasztásra  

 oldószermentes TRGS 610 szerint 

 csekély szagú 

 csekély anyagfelhasználás / nagy fedőképesség 

 alkalmas kerekek és görgők használata esetén is az MSZ EN 12  529 
szabvány szerint 

 a leragasztott burkolat tisztítógéppel tisztítható RAL 991 A2 szerint 

 padlófűtés estén is alkalmazható 

 nagy felfejtési ellenállás 

 rövid várakozási idő 

 alkalmas minden SCHÖNOX aljzatkiegyenlítőre 

 könnyen eldolgozható 

 gyors tapadó szilárdság fejlődés 

 alkalmas problémás burkolatok/bevonatok esetén is 

TERMÉKADATOK  

VEGYI BÁZIS Szintetikus gyanta diszperzió kötőanyagokkal 

 

MEGJELENÉS SZÍN 

bézs 

SŰRŰSÉG 

1,1 kg/liter 

TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET 

+5 °C felett  

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET 

+15 °C feletti padló hőmérséklet  

ANYAGFELHASZNÁLÁS 

hengerrel: kb. 200 g/m
2
 

TKB A1-A4 fogazott simítóval: 200-280 g/m
2
 

TKB B1-B3 fogazott simítóval: 350-450 g/m
2
 

VÁRAKOZÁSI IDŐ 

kb. 10-60 perc 

NYITOTT IDŐ 

kb. 20-60 perc 

SZÁRADÁSI IDŐ 

kb. 24 óra 

VÉGSŐ SZILÁRDSÁG 

kb. 72 óra múlva 

A megadott értékek körülbelüliek, a helyi éghajlatváltozástól, az alapfelület 
nedvszívó képességétől és a felhordás módjától függően változhatnak. 
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KISZERELÉS 14 kg-os műanyag vödör 

6 kg-os műanyag vödör 

TÁROLÁS Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolva 

eltartható 1 évig.  

A felbontott vödröt használat után azonnal vissza kell zárni és a lehető 

legrövidebb időn belül fel kell használni.  

RENDSZERINFORMÁCIÓ  

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS ALAPFELÜLET MINŐSÉGE 

 A burkolandó aljzat legyen szabványosan száraz, megfelelően 
szilárd, teherbíró és méretpontos. 

 Az alapfelület legyen minden olyan szennyeződéstől mentes, mely 
megakadályozhatja a tapadást, mint pl. por, szennyeződés, olaj, 
zsír, ragasztómaradványok és laza részek. 

 A régi, de még használható burkolatoknak tökéletesen kell 
tapadniuk és teherbírónak kell lenniük, kerámia burkolatokat és 
természetes köveket alaposan meg kell tisztítani, szükség szerint fel 
kell csiszolni. 

 Padlóburkolatok későbbi beépítéséhez a cementesztrich maradék 
nedvességtartalma legfeljebb 2,0 CM-% (fűtött esztrichek esetén 
legfeljebb 1,8 CM-%), a kálciumszulfát esztrich legfeljebb 0,5 CM-% 
(fűtött esztrichek esetén legfeljebb 0,3 CM-%) legyen. 

 A vízben oldódó ragasztóanyag rétegeit (pl. szulfitos ragasztók) 
mechanikusan el kell távolítani. A ragasztómaradványokat 
SCHÖNOX HP RAPID-dal kell lealapozni. 

 A megfelelően szilárd és ép, szívó- és nem szívó burkolandó 
felületeket párazáró burkolatok fektetése előtt minden esetben ki 
kell egyenlíteni SCHÖNOX aljzatkiegyenlítő termékekkel úgy, hogy 
azok végleges vastagsága meghaladja a 2 mm-t. 

 Nagymértékben nedvszívó fal alapfelületek esetén alapozás 
szükséges SCHÖNOX KH-val. 

 Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények teljesítéshez, 
kérjük, olvassa el a burkolatgyártó műszaki termék információit.  

 Kérjük, vegye figyelembe az érvényes szabványok, irányelvek és 
adatlapok előírásait. 

 

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS 

 A SCHÖNOX EMICLASSIC nagyon csekély károsanyag kibocsátású 
diszperziós ragasztó, melyet felhasználás előtt fel kell keverni. 

 A burkolás megkezdése előtt ügyeljen a beépítésre kerülő 
termékek aklimatizálására, tárolja a padlóburkolatot és a szükséges 
segédanyagokat a burkolandó helyiségben, távolítsa el a burkolatok 
csomagolását, a tekercseket terítse ki, tartsa be a környezeti hő-
mérsékletre és páratartalomra vonatkozó ajánlásokat. 

 A ragasztót egyenletesen terítsük el az alapfelületen egy fogazott 
simító vagy henger segítségével. 

Kerüljük a ragasztó csomósodását.  

 Javasolt simító méret: 

TKB A1, A2, A4, B1, B2 és B3. 
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 A szükséges ragasztóvastagság függ a burkolat hátoldali 
profilozottságától és fajtájától. Ügyeljünk a tökéletes ragasztó-teli-
tettségre. 

 Párazáró burkolatokat nedvszívó felületeken a ragasztó félnedves 
fázisában fektessük. 

 Linóleum és páraáteresztő burkolatokat pl. tűfilcek nedvszívó 
felületeken a ragasztó nedves fázisában fektessük.  

 Páraáteresztő burkolatokat nem nedvszívó aljzatokra a ragasztó fél-
nedves fázisában fektessük. 

 Párazáró burkolatokat pl. PVC-t nem nedvszívó aljzatokra a ra-
gasztó kontakt fázisában fektessük. 

 Linóleumburkolatok fektetésénél figyeljünk a helyes fugatávol-
ságra. 

 Fektetés során kerülni kell a levegő burkolat alá szorulását, ügyel-
jünk a buborékmentességre, nyomjuk le a burkolatot gondosan a jó 
hátoldali beágyazódás érdekében. 

 Adott felület teliberagasztása után minden esetben hengereljük át 
a burkolatot. 

 Függőleges falfelületeken történő alkalmazás esetén hordja fel a 
SCHÖNOX EMICLASSIC-ot teddyhengerrel és utána fésülje át meg-
felelő fogazású fogas spatulával. 

 Fugák kitöltése előtt várjunk legalább 24 órát.  

 Ragasztási fázisok: 

- „nedves fázis”: a ragasztó még nem mutat felfejtési ellenállást 

- „félnedves fázis”: megkezdődik a ragasztási fázis, a ragasztó baráz-
dák csúcsai átlátszóvá válnak, szálhúzás tapasztalható, de a ra-
gasztó tapintásra még nem tűnik teljesen száraznak (ujjpróba) 

- „kontakt fázis”: a ragasztó száraznak tűnik, de még megfelelően 
tapad (ujjpróba) 

 Régi ragasztómaradványokra történő ragasztás interakcióhoz és 
kellemetlen szagokhoz vezethet. 

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA  Használat után minden eszközt azonnal vízzel tisztítsunk meg. 

 A kész burkolat felületéről a ragasztómaradványokat azonnal távo-
lítsa el a megfelelő tisztítószerrel (SCHÖNOX FIX CLEAN vagy SIKA 
HANDCLEAN). 

 PVC csempe és panel kontakt fázisban történő fektetése esetén 
megnövekszik a deformálódás és zsugorodási repedés veszélye, 
ezért ilyen esetekben a SCHÖNOX DUROCOLL használata javasolt. 

 Vegye figyelembe a burkolóanyag gyártó utasításait. Kétséges eset -
ben végezzen tesztet egy kis felületen.  

 Kövessük a BEB („Alapfelületek megítélése és előkészítése; Rugal-
mas és textil padlóburkolatok elhelyezése, Rétegelt elemek (leme-
zek), parketta és faburkolat; Fűtött és fűtetlen padlószerkezetek”) 
leaflet utasításait. 



 

Termék Adatlap       

SCHÖNOX® EMICLASSIC       

2019.05.02.             

       

 
5/5 

MÉRÉSI ÉRTÉKEK Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgála-
tok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körül-
mények miatt ettől kissé eltérhet 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adat-
lapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezése-
ket be kell tartani. 

JOGI TUDNIVALÓK A SCHÖNOX termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó 

információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a 

jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, 

amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, 

tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más 

tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt 

semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó 

garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. 

Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést 

elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasz-

nálónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell 

figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás 

időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a 

műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok 

között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. 

Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgála-

tunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, 

mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti fel-

hordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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