
DANE TECHNICZNE
Baza dyspersja żywicy 

syntetycznej z dodatkami 

wzmacniającymi sklejanie

Kolor beżowo - szary

Gęstość 1,4 kg/l

Temperatura składowania nie poniżej +5ºC

Wytrzymałość na temp. max. do +50ºC 

Temp. obróbki nie poniżej 15ºC

Zużycie materiału nakładanie pacą TKB A1-B2 

ok. 300-550 g/m2

Czas otwarcia ok. 60 min.

Czas odpowietrzania ok. 10-15 min.

Czas schnięcia ok. 24 godz.

Wytrzymałość końcowa po ok. 72 godz.

Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi i uzależnionymi 

od warunków klimatycznych. Zużycie materiału zależy od 

równości podłoża i doboru uzębienia pacy.

WŁAŚCIWOŚCI
do wewnątrz • 

gotowa mieszanka do użycia• 

odpowiedni na mokre przyleganie• 

bezrozpuszczalnikowy wg wymogów TRGS 610• 

odpowiedni pod kółka wg normy DIN EN 12529• 

odpowiedni na ogrzewania podłogowe• 

silny • 

krótki czas oczekiwania• 

odpowiedni na wszystkie masy szpachlowe SCHÖNOX• 

wysoki rozwój siły klejenia• 

ZAKRES ZASTOSOWANIA
SCHÖNOX  FLOORLASTIC EXTRA jest odpowiedni do 

wyklejania:

tekstylnych wykładzin na spodach:• 

- piankowych w formie gładkiej lub rowkowanej

- z pianki lateksowej, z pasków lateksowych

- syntetycznych, jutowych

PCV i CV – wykładziny na chłonnych podłożach wewnątrz• 

WYMAGANIA WZGLĘDEM PODŁOŻA
dostatecznie suche, twarde, nośne i o stabilnej formie, gład-• 

kie wolne od wszelkich elementów utrudniających klejenie.

za pomocą odpowiednich środków usunąć warstwy • 

pośrednie i spiekane np. za pomocą szlifowania i podłoże 

musi być naprawione za pomocą materiałów SCHÖNOX

podłoże powinno być zabezpieczone izolacją • 

przeciwwilgociową

odpowiednią wytrzymałość i równość powierzchni można • 

uzyskać stosując odpowiednie masy szpachlowe SCHÖNOX 

(patrz systematyka zastosowań)

informacje dotyczące wymagań względem podłoża, • 

specyficznych dla danej wykładziny znajdują się w 

technicznych informacjach o produkcie, wydanych przez 

producenta wykładziny

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBRÓBKI
SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA  jest • 

bezrozpuszczalnikowym klejem dyspersyjnym i należy go 

wymieszać przed użyciem.

wyklejane wykładziny za pomocą SCHÖNOX FLOORLASTIC • 

EXTRA powinny być aklimatyzowane, rozprężone i rozłożone 

na powierzchni (rozplanowane) 

klej rozkładać na podłożu równomiernie za pomocą pacy • 

zębatej (rekomendowane szpachle: TKB A1, A2, B1, B2)

właściwy rodzaj szpachli wybiera się w zależności od spodu • 

wykładziny

wykładzinę wykładać w czasie otwartym, dokładnie • 

docisnąć i przewalcować zwracając uwagę na równomierne 

rozprowadzenie kleju na spodzie wykładziny

po krótkiej przerwie wykładzinę ponownie docisnąć i • 

przewalcować na szwach i końcach

szwy frezować, spawać lub/i fugować po 24 godz.• 

fazy układania:• 

-  faza wilgotna: w naniesionym kleju nie występuje jeszcze 

ciągnienie nitkowe

-  faza półwilgotna: początek fazy sklejania; bruzdy kleju są 

przezroczyste; stwierdza się ciągnienie nitkowe( próba 

palcem), rowki kleju nie uległy jeszcze przesuszeniu

bezpośrednie wyklejania na pozostałościach starego kleju • 

może prowadzić do wzajemnego oddziaływania a tym 

samym do wytworzenia się efektów zapachowych

OPAKOWANIE
20kg – wiadro plastikowe• 

SKŁADOWANIE
SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA przechowywać w suchym • 

i chłodnym miejscu

Trwałość – 6 mies. (nie otwarte opakowanie)• 

Otwarte opakowania należy natychmiast zamknąć.  • 

ewentualny kożuch na powierzchni usunąć, nie mieszać go • 

z resztą kleju

USUWANIE ODPADÓW
Opakowanie całkowicie opróżnić i poddać utylizacji zgodnie • 

z przepisami.

GISCODE
D1 – bezrozpuszczalnikowe, dyspersyjne kleje i środki do • 

obróbki wstępnej
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Karta techniczna
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SCHÖNOX® FLOORLASTIC EXTRA
Szybki, bezrozpuszczalnikowy klej dyspersyjny do wykładzin PCV i CV.

Odpowiedni do wyklejania wykładzin PCV i CV oraz tekstylnych na spodzie PCV na wsiąkliwych podłożach w 

obszarach wewnętrznych.



SCHÖNOX FLOORLASTIC EXTRA

Należy kierować się właściwymi wytycznymi, przepisami, zaleceniami i kartami bezpieczeństwa. Obowiązują ogólne reguły sztuki i techniki budowlanej. Bierzemy 

całkowitą gwarancję za doskonałą jakość naszych wyrobów. Nasze zalecenia dotyczące obróbki są oparte o próby i doświadczenia praktyczne. Możemy jed-

nakże podać tylko wskazówki ogólne, ze względu na to, że nie mamy żadnego wpływu na warunki budowlane ani na wykonawstwo. Wydaniem niniejszej Karty 

Technicznej stara karta przestaje obowiązywać.
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KATEGORIA ZAGROŻENIA
Nie dotyczy• 

UWAGI
narzędzia po użyciu należy natychmiast czyścić czystą wodą• 

świeże plamy kleju usuwać wodą, zaschnięte przy użyciu • 

wiotkich narzędzi

należy uwzględniać wskazówki dotyczące układania • 

wykładzin przekazane przez producenta


