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NUMER

Właściwości

SCHÖNOX® AP-FASER
Bardzo niskoemisyjna, zbrojona włóknem masa szpachlowa na bazie półhydratu-Alfa.
Nadaje się szczególnie na podłogi drewniane, płyty wiórowe V100 i wiele innych podłoży w pomieszczeniach 
wewnątrz. Dodane włókna z właściwościami zbrojącymi wykluczają stosowanie siatki.

• EC1: bardzo niska emisyjność
• do wnętrz
• zbrojona włóknami
• rozpływna
• niskie zużycie
• po ok. 3 godzinach możliwość chodzenia
• wysoka wytrzymałość na zginanie
• odpowiednia na ogrzewanie podłogowe
• wysokie parametry wytrzymałościowe
• wysoka zawartość tworzyw sztucznych
• dla warstw 3 – 15mm
• pompowalna
• bezskurczowa
• nadaje się pod kółka meblowe wg normy
 DIN EN 12 529
• powierzchnia gładka, bez porowatości
• niska zawartość chromianu wg TRGS 613
• wartość pH przyjazna dla skóry

SCHÖNOX  AP-FASER nadaje się do 
szpachlowania, wyrównywania i niwelowania 
podłóż:
• pod tekstylne i elastyczne wykładziny we wnętrzach,
• pod parkiety (tylko w kombinacji z klejami
 SCHÖNOX na bazie MS – polimeru (należy zwracać
 uwagę na dobre przeschnięcie masy),
• pod okładziny ceramiczne.

SCHÖNOX AP-FASER jest odpowiednia do 
szpachlowania, wygładzania, wyrównywania 
i niwelowania:
• podłóg drewnianych,
• parkietów (mocno przyklejonych),
• płyt wiórowych V100 wg DIN 68 771,
• płyt cementowo-włóknowych,
• starych podłoży użytkowych np. wykładziny
 ceramiczne,
• na stare podłoża w renowacji z wodoodpornymi
 resztkami kleju,
• betonu,
• jastrychów cementowych,
• jastrychów asfaltowych GE10, GE15 wg norm 
 DIN 18 354 i DIN 18 560, grubość warstw 3,0
 do 8,0mm,
• jastrychów wiązanych siarczanem wapnia,
• jastrychów magnezytowych,

Zakres stosowania

Podłoża

• szybkowiążących jastrychów cementowych,
• podkładów suchych.

• Wolne od kurzu, oleju, tłuszczu i luźnych części.
• Warstwy pośrednie i spieczone usunąć za
 pomocą odpowiednich narzędzi mechanicznych 
 np. za pomocą szlifowania, sczesywania, obróbki
 strumieniowo-ciernej lub frezowania.
• Obowiązują wymogi normy DIN 18 365.
• W przypadku kolejnego układania wykładzin 
 podkłady cementowe muszą wykazywać wartość 
 wilgotności resztkowej mniejsze niż 2,0% CM zaś 
 podkłady anhydrytowe mniejszą niż 0,5% CM.
• Przy układaniu na konstrukcjach ogrzewania
 podłogowego należy zachowywać w jastrychach
 cementowych wartość wilgotności resztkowej
 mniejszą niż 1,8% CM zaś w przypadku jastrychów 
 wiązanych siarczanem wapnia mniej niż 0,3% CM.
• Stare resztki klejów rozpuszczanych przez wodę np.
 kleje siarczynowo-ługowe należy całkowicie usunąć. 
 W przypadku pozostawienia przyklejonych resztek, 
 podłoże należy zagruntować warstwą
 SCHÖNOX SG ewentualnie SCHÖNOX EG.
• Stare pozostałości klejów wodoodpornych należy
 usunąć w możliwie największym stopniu.
• Stare podłogi użytkowe jak np. płytki ceramiczne 
 należy gruntownie oczyścić i przeszlifować.
• SCHÖNOX AP-FASER nadaje się do częściowego
 szpachlowania powierzchni podłoży bitumicznych, 
 np. AFB, asfalt walcowany i itp. Z możliwością
  wykonywania grubszych warstw.
• Deski podłogowe muszą być „zdrowe”, 
 mocno zamocowane i wykazywać równomierną 
 wilgotność. Wymagana jest odpowiednia
 dylatacja na obwodzie i możliwość wietrzenia spodu 
 podłogi.
• Luźne lub łączone na pióro-wpust deski podłogowe 
 lub płyty wiórowe V100 należy odpowiednio 
 przykręcić.
• Pomieszczenia niepodpiwniczone muszą 
 być konstrukcyjnie uszczelnione zgodnie 
 z obowiązującymi normami przed wpływem 
 podciągania kapilarnego wilgoci.
• Prace przygotowawcze jak np. zamknięcie szczelin 
 pomiędzy przykręconymi deskami podłogowymi, 
 zaszpachlowanie uskoków itp. Należy wykonać 
 masą naprawczą SCHÖNOX RR.

Wymagania względem podłoża
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Przestrzegać należy odnośnych zaleceń, wytycznych oraz przepisów i arkuszy bezpieczeństwa DIN. Obowiązują uznane reguły sztuki i techniki budowlanej. 
Przyjmujemy gwarancję z tytułu niezmiennej jakości naszych wyrobów. Nasze zalecenia dotyczące stosowania oparte są na próbach i doświadczeniach 
praktycznych; mogą one jednak stanowić tylko ogólne wskazówki bez gwarancji uzyskiwanych wyników, gdyż nie mamy wpływu na warunki na placach 
budowy, na wykonawstwo robót i przyrządzanie. Z wydaniem niniejszego arkusza wyrobu traci ważność odnośny arkusz poprzedni.
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Przedsiębiorstwo
Grupy Akzo Nobel
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Gwarantowana jakość wyrobów SCHÖNOX
wg norm DIN ISO 9001 wydanych przez DQS

Gruntowanie

Opakowania

Składowanie

Usuwanie odpadów

Kod EMI

Kod GIS

Wskazówki

• Podłoża chłonne np.:
 - podkłady cementowe,
 - szybkowiążące podkłady cementowe,
 - beton,
Należy gruntować z użyciem SCHÖNOX KH (1:5).
• Podłoża niechłonne, gładkie i szczelne, np.:
 - podkłady z lanego asfaltu wg DIN 18 560,
 - stare maksymalnie usunięte resztki klejów,
 - wykładziny ceramiczne,
Należy gruntować przy użyciu SCHÖNOX SG, 
SCHÖNOX SHP ewentualnie SCHÖNOX KH (1:3).
• Stare resztki klejów odpornych na wodę.
Należy gruntować za pomocą SCHÖNOX SG lub 
SCHÖNOX SHP.
• Podłoża wiązanie siarczanem wapnia, np.:
 - suche podkłady na bazie gipsu,
 - płyty cementowo drewniane,
 - jastrychy anhydrytowe,
Należy gruntować SCHÖNOX KH (1:1) lub SCHÖNOX 
PG (1:5). Można zrezygnować z czasu schnięcia. 
W przypadku grubości warstw powyżej 10 mm 
zalecamy wykonanie dwuwarstwowego pokrycia 
wstępnego za pomocą SCHÖNOX EG.
• Podkłady magnezytowe:
Gruntować przy użyciu SCHÖNOX EG,
• Podłoża drewniane jak np.:
 - płyty wiórowe V100,
 - parkiet,
 - drewniane deski,
Należy gruntować za pomocą SCHÖNOX SG 
ewentualnie SCHÖNOX KH (1:1).

• Czas użycia: ok. 30 min. przy +18ºC
• Chodzenie: po ok. 3 godzinach
• Wyklejanie kolejnych
 warstw: po ok. 24 godzinach
  przy grubości 3mm; 
  w przypadku układania 
  parkietu 48 godzin przy  
  warstwach powyżej 
  10 mm konieczna kontrola
   wilgotności aparatem 
  CM. Parkiet ≤ 0,5% CM, 
  wykładziny elastyczne  
  i tekstylne ≤ 1,0%CM
• Temperatura pracy: powyżej +5ºC
• Zużycie: ok. 1,5 kg/m2 mm

Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi i zależne 
są od warunków klimatycznych.

• Na 25kg SCHÖNOX AP-FASER ok. 5,5l wody.

• W czasie obróbki i schnięcia SCHÖNOX AP-FASER,
 należy zwracać szczególna uwagę na dostateczną
 cyrkulację powietrza.
• SCHÖNOX AP-FASER należy rozmieszać w zimnej,

Dane techniczne

Proporcje mieszania

 
 czystej wodzie, w czystym naczyniu do uzyskania 
 jednolitej konsystencji. Zaleca się korzystać
 z mieszadła o prędkości 600 obr./min-1. Po okresie 
 dojrzewania wynoszącym ok. 3 minuty należy 
 jeszcze raz zamieszać materiał. Następnie wylać 
 masę szpachlową i rozprowadzić gładką pacą.
• W przypadku dwukrotnego szpachlowania należy
 po wyschnięciu pierwsze warstwy zagruntować ją
 SCHÖNOX KH (1:1).
• Ze względu na wysoką zawartość włókien zalecamy 
 mieszanie całych opakowań w celu ich 
 równomiernego podziału.
• Przy większych grubościach przy wspinających się 
 części budowlanych, należy unikać łączenia 
 w formie pasa brzegowego.
• Wiążące warstwy szpachli SCHÖNOX AP-FASER 
 należy chronić przed zbyt wysoką temperaturą 
 pomieszczeń, bezpośrednim nasłonecznieniem
 i przeciągiem.
• Narzędzia robocze należy czyścić wodą 
 bezpośrednio po użyciu.

• Worki papierowe 25 kg.

• SCHÖNOX AP-FASER składować 
 w miejscu chłodnym i suchym.
• Termin trwałości: 1 rok.
• Napoczęte opakowania należy niezwłocznie 
 zamykać.

• Opakowania całkowicie opróżnić i poddać utylizacji  
 zgodnie z przepisami.

• EC: 1 bardzo niska emisyjność.

• CP1 – Masy szpachlowe na bazie gipsu.

• Wszystkie dane dotyczące warunków normowych 
 opierają się na podanych grubościach masy 
 szpachlowej.
• SCHÖNOX AP-FASER nie zawiera cementu 
 portlandzkiego. Tym samym wyklucza się 
 możliwość powstania podrażnień skóry w związku 
 z korzystną wartością pH.
• Należy przestrzegać informacji zawartych w kartach 
 technicznych produktu także w stosunku do 
 produktów uzupełniających. W przypadku 
 wątpliwości zaleca się zasięgnięcie dalszych 
 informacji u producenta.

AP-FASER

Zalecenia dotyczące obróbki


