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SCHÖNOX
®
 FIN 

O obniżonej pylności 
SCHÖNOX FIN jest delikatną masą szpachlową szybkoschnącą na bazie cementu o obniżonej pylności, 
do nanoszenia ręcznego na większość typów podłoży. Dzięki plastycznej konsystencji dobrze się 
obrabia. SCHÖNOX FIN można nanosić w warstwie o grubości do 5 mm, miejscowo można nanosić 
grubsze warstwy. Gruntowanie nie jest konieczne w przypadku podłogowych płyt gipsowo-kartonowych 
lub podłoży mineralnych takich jak np. beton, masy wyrównujące na bazie cementu. 

 
Właściwości 
 obniżona pylność  
 bardzo dobra przyczepność do większości typów podłoży 
 drobne uziarnienie 
 plastyczna konsystencja 
 plastyczność przy obrabianiu 
 szybkie twardnienie, nadaje się do szlifowania po około 40 minutach 
 grubość warstwy do 5 mm, miejscowo 20 mm (max. 0,5 m

2
) 

 łatwa do szlifowania 
 
Zastosowanie 
 na większość typów podłoży, na których układa się wykładzinę podłogową 
 naprawa nierówności 
 do wewnątrz 
 można stosować na ogrzewanie podłogowe 
 w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych 
 
Podłoża 
 jastrych betonowy 
 posadzki anhydrytowe 
 istniejąca posadzka z resztami klejów odpornych na wodę 
 podłogowe płyty gipsowo-kartonowe 
 
Przygotowanie podłoża 
 Podłoże musi być stabilne, wytrzymałe, dobrze oczyszczone i pozbawione pozostałości olejów, 

tłuszczów, pyłu, itp. 
 Usunąć mechanicznie słabe lub luźne elementy podłoża 
 Należy całkowicie usunąć wszelkie pozostałości klejów rozpuszczalnych w wodzie 
 Posadzki bądź podłogi i płyty wiórowe należy przymocować – dokręcić (odległość 100-150 mm). 
 Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 1 dzień przed i 7 dni po wykonaniu wyrównania; 

następnie podnosić temperaturę około +5°C na dzień. 
 Podłoża na bazie drewna muszą być suche. 
 Wilgotność podłoża na bazie cementu, < 2 CM. 
 Wilgotność podłoża na bazie anhydrytu < 0,5 CM. 
 
Gruntowanie 
SCHÖNOX FIN można stosować na  normalnie nasiąkliwe podłożą bez gruntowania. 
Gruntowanie wykonać w sytuacjach: 
 Na podłożach na bazie drewna, w przypadku anhydrytu i masy wyrównawczej, na bazie gipsu, 

gruntowanie wykonać jako ochronę przed alkaliami zawartymi w produkcie cementowym. 
 W przypadku podłoży porowatych i mocno nasiąkliwych, jak np. lekki beton. 
 Ewentualne nanoszenie gruntu SCHÖNOX KH wykonać według karty technicznej wyrobu. 



 
 Na różne podłoża nienasiąkliwe, jak np. metale, podłoża epoksydowe, w celu poprawy 

przyczepności zastosować SCHÖNOX SHP lub EG. 
 
Sposób użycia 
 15 kg proszku zmieszać z około 4,5 l czystej zimnej wody. 
 
Dane techniczne 
 Typ: masa na bazie cementu do nanoszenia ręcznego  
 Gęstość: ok. 1020 kg/m

3
 

 Grubość warstwy: 1 - 5 mm, miejscowo do 20 mm (max. 0,5 m
2
) 

 Czas użycia: około 15 min., przy +18°C 
 Możliwość chodzenia: po około 1 godzinie 
 Możliwość położenia wykładziny: po około 3 godzinach 
 Temperatura przy obrabianiu: min. +5°C; najlepiej +10°C do +20°C 
 Zużycie: około 1,0 kg / m

3
 / mm 

 
Wyżej wymienione czasy odpowiadają warunkom normalnym (+18°C i 50% RF). 
 
Zalecenia dotyczące obróbki 
 SCHÖNOX FIN zmieszać zgodnie z instrukcją z czystą zimna wodą. Przerabiać aż do uzyskania 

jednolitej masy za pomocą mieszalnika przy prędkości 600 obr./min. 
 Pozostawić masę na kilka minut do dojrzewania, a następnie ponownie przemieszać. 
 Przemieszaną masę nanosić za pomocą szpachli na powierzchnię i wygładzić. 
 
Opakowanie 
 Worki papierowe, po 15 kg 
 
Składowanie 
 W suchym i chłodnym miejscu 
 6 miesięcy w zamkniętym opakowaniu 
 
Wskazówki 
Aby nie dopuścić do uszkodzenia obrobionej powierzchni należy przy schnięciu zapobiegać przeciągom i 
chronić przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. W ciągu kilku pierwszych dni nie powinno być 
wykonywane usuwanie wilgoci. 
 
Wykładziny podłogowe 
 
Sposób kontroli przy układaniu wykładziny podłogowej 
Przy układaniu materiałów podłogowych (kleje, wykładziny winylowe, parkiety itp.) podkład musi być 
suchy. Zmierzona wartość wilgoci resztkowej musi wynosić < 2 CM% dla podkładu cementowego i            
< 0,5 CM% dla podkładu anhydrytowego. 
 
Zalecenia przy układaniu wykładziny podłogowej 
Przy ewentualnym szlifowaniu należy użyć mocnego odkurzacza w celu dokładnego usunięcia  całego 
pyłu ze szlifowania, osadzonego w porach. 
Należy dokładnie przestrzegać zaleceń odpowiednich dostawców wykładzin podłogowych. Dla wykładzin 
podłogowych na bazie drewna w zakresie układania na podkładach żwirowych obowiązują specjalne 
zalecenia. 
Jeśli na masę szpachlową ma być naniesiona warstwa farby należy najpierw skontaktować się z 
serwisem technicznym i dostawcą farb. Zaleca się wykonanie wstępnego testu z odpowiednią 
kombinacją materiałów. 
 
Szkodliwość dla zdrowia i środowiska 
Oznaczenie: DRAŻNIĄCY Xi 
 
Przepisy w zakresie postępowania z substancją 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Zawiera >30% cementu. 
Przy zanieczyszczeniu oczu - oczy natychmiast płukać dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza. 
Przy zanieczyszczeniu skóry – skórę umyć mydłem i wodą. 
Przestrzegać odpowiednie przepisy BHP. 
Przy pracy z substancją postępować ostrożnie, nie dopuścić do zapylenia. 



 
Narzędzia umyć wodą, nie dopuścić do stwardnienia masy. 
 
Pozostałe informacje znajdują się karcie charakterystyki i deklaracji dotyczącej ochrony środowiska. 
 
Należy przestrzegać wszystkich zaleceń, instrukcji i przepisów DIN, włącznie z instrukcjami przedstawionymi w Kartach 
technicznych. Ponadto należy przestrzegać uznanych metod i technologii stosowanych w budownictwie i technice. 
Producent ręczy za jakość bez wad wszystkich swoich wyrobów. Podane zalecenia dotyczące obróbki i przeróbki poszczególnych 
produktów oparte są na doświadczeniach praktycznych. Jednak zawsze chodzi tylko zalecenia ogólne, nie gwarantujące żadnych 
konkretnych właściwości tych produktów, albowiem producent nie ma wpływu na konkretne warunki na budowie, ani na jakość 
wykonanych robót.  
Niniejsza karta produktu do wyrobu zastępuje wszystkie wcześniejsze karty produktu, które tym samym tracą swoją ważność. 

 
System zarządzania SCHÖNOX jest certyfikowany w myśl ISO 9001 i 14001 przez niemiecki organ 
certyfikujący DQS. 


