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SCHÖNOX®TX
Labai mažos emisijos, aukštos kokyb s savaime išsilyginantis mišinys
Savaime išsilyginantis mišinys, skirtas betonini grind lyginimui, prieš klojant dang . Tinka šildomoms grindims. Sud tyje n ra
kazeino.

Gaminio savyb s
EMI kodas EC1: labai mažos emisijos
Vidaus ir lauko darbams
Savaime išsilyginanti
Papildyta sintetine derva
Mišinio sunaudojimo laikas ~ 35 min.
Maždaug po 4 val. Galima vaikš ioti
Po 24 val. Galima kloti dang
Sluoksniams nuo 3 iki 40 mm
Galima naudoti pumpavimo rang
Didelis atsparumas spaudimui
Maži vidiniai tempimai

Paskirtis
SCHÖNOX TX mas skirta naudoti:
po grind dangomis: keramika, PVC, kilimine, kamštine ir kt.
Danga, prieš epoksidinius dažus
betono pagrindui ir neapdoroto betono dangoms lyginti
nuolydžiams formuoti

Stipriai sugerian ius paviršius, pvz.,
betono paviršius, kurie buvo apdoroti spinduliais arba freza,
rekomenduojame padengti SCHÖNOX SHP.
Paviršius, kuri rišamoji medžiaga kalcio sulfatas, pvz.,
besi les gipso grindis arba pašlifuotas ir sugerian ias
anhidritines besi les grindis apsaugoti nuo dr gm s
padengiant SCHÖNOX KH (1:1) arba SCHÖNOX SHP.
Lyginant pavirši storesniu kaip 10 mm sluoksniu,
rekomenduojame prieš tai padengti SCHÖNOX SHP gruntu.
Grindis, kuri rišamoji medžiaga yra magnezitas,
nugruntuoti SCHÖNOX SHP gruntu.
Rekomenduojama sugerian ius paviršius,
nuvalytus sm liasraute, padengti SCHÖNOX SHP, siekiant
išvengti akytumo ir d mi d l nevienodo paviršiaus
sugeriamumo.

Techniniai duomenys
Sunaudojimo laikas
Galima vaikš ioti
Galima dengti

Pagrindas
SCHÖNOX TX tinka glaistyti ir lyginti:
cemento grindis (ne mažiau kaip ZE 20)
grindis, kuri rišamoji medžiaga yra kalcio sulfatas
betono grindis ir pagrindus (ne mažiau kaip B 25)
greitai stingstan
cemento grind sistemas
apkrovoms atsparius senus pagrindus
keramines dangas
teraco

Darbin temperat ra
S naudos

apie 35 min. esant +18 °C
maždaug po 3 val.
po 24 valand , jei sluoksnis ne
storesnis kaip 5 mm,
po 48 val. grind dangas (esant
18 °C ir 65% sant. dr gn.)
ne žemesn kaip +5 °C
apie 1,8 kg/m2 mm

Visi duomenys yra apytiksliai ir priklauso nuo patalpos klimato
svyravim bei pagrindo sugeriamumo.

Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi b ti pakankamai tvirtas ir atsparus apkrovoms
Ant pagrindo turi neb ti dulki , alyvos, riebal ir kitoki laisv
daleli .
Atsilupusius ir atšokusius sluoksnius, pvz., d l padang
trynimo, pašalinti tinkamu mechaniniu b du, pvz., šlifuojant,
šepe iu, spinduliuojant arba frezuojant.
Sen vandeniui atspari klij liku ius, kiek manoma,
pašalinti mechaniniu b du.

Gruntavimas
Normaliai sugerian ius paviršius, pvz.,
cemento grindis, greitai dži stan ias cemento grindis arba
beton , nugruntuoti SCHÖNOX KH (1:3), o lauke –
SCHÖNOX SHP.
Nesugerian ius, lygius, tankius paviršius, pvz.,
keramines dangas, nugruntuoti SCHÖNOX KH (neskiestu),
o lauke – SCHÖNOX SHP.

Mišinio proporcijos
25,0 kg SCHÖNOX TX : 3.75 - 4l vandens

Naudojimas
SCHÖNOX FA maišyti šalt , švar vanden švariame inde,
kad susidaryt vientisa mas . Galima naudoti maišykl 600
aps./min. grei iu arba maišymo siurbl , pvz., PUTZMEISTER
MP 20/25, BERÖ TINO, WAGNER T25 ir PC 25, PFT G4
arba G5, arba panaš rengin . Baigus maišym siurbl ir
žarnas reikia b tinai išvalyti.
Išpilkite glaist ir paskirstykite j ant paviršiaus tinkamu
rankiu, pvz., mentele. Jei reikia, pavoluokite dygliuotu
voleliu, kad nelikt oro.
Jei sluoksnis storesnis, prie kylan
konstrukcini dali
pad kite kraštin lentel .

Grind šildym išjungti prieš kelias valandas iki mišinio
liejimo ir jungti pra jus 24 val. po mišinio liejimo.
Glaisto sluoksn saugoti nuo per greito išdži vimo.
Darbo rankius iškart po darbo nuplauti vandeniu.

Pakuot
25,0 kg popierinis maišas

Laikymas
SCHÖNOX TX laikyti sausoje v sioje vietoje.
Galima laikyti 1 metus.
Atidarytus maišus reikia tuoj pat uždaryti.

Pastabos
Visi duomenys galioja prastin mis s lygomis
SCHÖNOX TX sud tyje yra cemento. Medžiagai reaguojant
su dr gme vyksta stipri šarmin reakcija, tod l reikia saugoti
od ir akis. Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.
Patekus akis, kreiptis gydytoj .
Naudodami papildomus gaminius, laikykit s atitinkam
gaminio duomen lap nurodym . Kilus abejon ms,
rekomenduojame kreiptis gamintoj išsamesn s
informacijos.

Atliek tvarkymas
Pakuot visiškai ištuštinti ir tinkamai utilizuoti.

EMI kodas
EC1: labai mažos emisijos.

GIS kodas
ZP1 – Cementinis produktas, su sumažintu chromat kiekiu.

„Akzo Nobel“ mon

SCHÖNOX valdymo sistema
yra DQS sertifikuota pagal
ISO 9001 ir ISO 14001

tina laikytis vis speciali rekomendacij , direktyv , DIN reikalavim ir saugos duomen lapuose pateikt nurodym . Galioja bendrosios statyb ir
technikos taisykl s. Mes garantuojame nepriekaišting savo gamini kokyb . ia pateikiamos rekomendacijos d l gamini naudojimo yra pagr stos
bandymais ir praktine patirtimi, ta iau tai tik bendro pob džio nurodymai, neužtikrinantys produkto savybi , nes mes nekontroliuojame s lyg statybos
vietoje, darb atlikimo ir gaminio naudojimo. Išleidus š gaminio duomen lap , ankstesnis duomen lapas nebegalioja.

