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TERMÉK ADATLAP 
SCHÖNOX® SHP 
 

OLDÓSZERMENTES, EGYKOMPONENSŰ, SPECIÁLIS AKRILÁT DISZPERZIÓ 

 
 

TERMÉKLEÍRÁS A SCHÖNOX SHP egy speciális alapozó tömör, sima és nem nedvszívó alap-
felületekhez. Különösen alkalmas meglévő kerámia burkolatokra-, valamint pvc-, 
linóleum- és gumiburkolatokra történő alapozásra. 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

A SCHÖNOX SHP alkalmas:  

 tapadást javító alapozóként sima, tömör és nem nedvszívó felületekre 
történő ragasztás és kiegyenlítés előtt 

ALAPFELÜLETEK 

A SCHÖNOX SHP az alábbi felületeken alkalmazható:  

 régi alapfelületek, pl. kerámia lapok, természetes kő és terrazzo 

 homokkal szórt öntött- és hengerelt aszfalt esztrichek 

 epoxigyanta bázisú régi bevonatok és tömítések 

 sima és szilárd beton alapfelületek  

 magnezitesztrichek 

 acél- és egyéb fémfelületek 

 régi-, vízben nem oldódó ragasztómaradványos felületekre 

 háztartási helyiségekben használt, teljesen megkötött, alaposan 
megtisztított és csiszolt, rugalmas padlóbevonatok (kivéve PO 
bevonatok) 

Nedvszívó alapfelületeken korlátozottan használható (bőrképződés).  

TERMÉKELŐNYÖK 

 EMICODE EC 1
PLUS

: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás 

 oldószermentes a TRGS 610 szerint 

 beltéri használatra 

 falra és padlófelületre  

 felhasználásra kész 

 hengerrel könnyen felhordható 

 kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség 

 padlófűtésnél is alkalmazható 

 rövid várakozási idő 

 csekély szag 
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TERMÉKADATOK 

MEGJELENÉS VEGYI BÁZIS 

speciális akrilát diszperzió adalékanyagokkal 

SZÍN 

kék 

CSOMAGOLÁS 

5 kg-os műanyag vödör 

1 kg-os műanyag vödör (8 db egy dobozban) 

 

SŰRŰSÉG 

1,3 kg/l 

 

TÁROLÁS TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG 

A SCHÖNOX SHP-t hűvös, száraz és fagymentes helyen kell tárolni. Bontatlan 
csomagolásban az eltarthatósága: 1 év. A felbontott csomagolást használat után 
azonnal vissza kell zárni és minél előbb fel kell használni.  

Tárolási hőmérséklet min. +5 °C. 

 

MŰSZAKI ADATOK SZÁRADÁSI IDŐ 

kb. 1- 4 óra 

Minden itt szereplő érték közelítő jellegű és függ a helyi éghajlati változásoktól. 

 

RENDSZERINFORMÁCIÓ  

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET 

min. +5 °C  

ALAPFELÜLET HŐMÉRSÉKLETE 

min. +5 °C 

ANYAGSZÜKSÉGLET 

Kb. 100 - 150 g/m2 

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE 

 Szabványos szilárdságú, teherbíró, alaktartó és tartósan száraz.  

 Tapadást csökkentő maradványoktól mentes, pl. por, szennyeződés, 
olaj, zsír, viasz, tisztítószerek és laza részek. 

 Pince nélküli épületek helyiségei legyenek szigetelve a felszálló 
nedvességgel szemben, előírásnak megfelelően. 

 Megfelelő eljárással (pl. tisztítás vagy zsírtalanítás) távolítson el 
minden olyan anyagot, ami csökkentheti a tapadást. 

 A vízben oldódó ragasztóanyag rétegeit (pl. szulfitos ragasztók) 
mechanikusan el kell távolítani. 

 A régi, vízálló ragasztókat mechanikusan, a lehető legalaposabban el 
kell távolítani. 

 A régi burkolatoknak jól kell tapadniuk az alapfelületre. A rosszul 
tapadó részeket el kell távolítani. 
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 A PU tömítéssel vagy PU bevonattal ellátott burkolatoknál (melyeket 
tilos vegyszerrel eltávolítani) a SCHÖNOX SHP nem alkalmazható. 
Kétség esetén egy próbafelületet alapozzon le. A SCHÖNOX SHP 
alapozónak egy zárt filmréteget kell alkotnia.  

 A vonatkozó érvényes előírások, iránymutatások és adatlapok 
követelményeit kell alkalmazni.  

KEVERÉSI ARÁNY 

   A SCHÖNOX SHP felhasználásra kész, higítani nem szabad.  

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS 

 A SCHÖNOX SHP-t használat előtt keverje fel. 

 Az alapozót egy alkalmas eszközzel (pl. rövid szálú henger vagy 
felhordó szivacs) egyenletesen hordja fel a száraz alapfelületre. Kerülje 
az összefolyások kialakulását. 

 Kb. 0,5 – 3 órás száradási idő után a kerámia burkolatok és a 
természetes kövek SCHÖNOX csemperagasztó anyagokkal rögzíthetők. 
A megfelelő csemperagasztó kiválasztásához olvassa el a ragasztó 
adatlapját.  

 Kb. 3 órás száradási idő után a rugalmas SCHÖNOX 1K DS és a 
SCHÖNOX 2K DS RAPID vagy SCHÖNOX HA szigetelőanyagokat fel lehet 
hordani.  

 A SCHÖNOX aljzatkiegyenlítőket kb. 1-2 órás száradási idő után lehet 
felhordani. A megfelelő aljzatkiegyenlítő kiválasztásához olvassa el a 
kiegyenlítő anyag adatlapját.  

 Magneziteszricheken a száradási idő minimum 4 óra. 
 

MEGJEGYZÉSEK A 
FELDOLGOZÁSHOZ, 
KORLÁTOZÁSOK 

 

 A felhordásnál alkalmazott eszközöket használat után azonnal tisztítsa 
meg vízzel. 

 Kiegészítő termékek használata esetén kövesse a vonatkozó termék 
adatlapot. Kétség esetén javasoljuk, hogy kérjen további információt a 
gyártótól. 

 A SCHÖNOX SHP nem alkalmazható tartósan vizes helyiségekben (pl. 
úszómedencék). 

 Kétség esetén készítsen egy próba felületet vagy kérjen bővebb 
információt.  
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MÉRÉSI ÉRTÉKEK Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok 
eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények 
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 rendelkezéseket 
be kell tartani. 

JOGI TUDNIVALÓK A SCHÖNOX termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó infor-
mációkat 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 felhasználónak 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 vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és 
bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó 
minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás 
esetén érvényes. 
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