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NUMER

Właściwości

SCHÖNOX® PL PLUS
Stabilna zaprawa wyrównawcza z żywicą syntetyczną i cementem.
SCHÖNOX PL PLUS jest szybkowiążącą, stabilną zaprawą tynkarską i wyrównującą z żywicą syntetyczną 
i cementem, do warstw o grubości 3 – 30 mm bez środka uelastyczniającego, do zastosowań wewnątrz i na 
zewnątrz pod okładziny ceramiczne. Bardzo wydajna dzięki zastosowaniu dodatków lekkich.

3.32

• stabilny
• elastyczny
• gotowy do wyklejania po ok. 2 godzinach
• zawiera lekkie dodatki
• bardzo małe zużycie
• wodoodporny
• wysoka twardość i trwałość
• nadaje się do podłóg ogrzewanych
• niskonaprężeniowy
• wzbogacony żywicą syntetyczną
• grubości warstw 3 - 30 mm bez środków 

uelastyczniających
• ubogi w chromianwg TRGS 613
• mrozoodporny

SCHÖNOX PL PLUS nadaje się do prac 
naprawczych, do wyrównywania i niwelowania:
• podłoży pod samopoziomujące podłogowe masy 

szpachlujące,
• podłoży pod okładziny ceramiczne ścienne 

i podłogowe,
• stopni schodów i podestów,
• otworów i zagłębień w odpowiednich podłożach
• do wykonywania szpachlowania spadków wewnątrz 

i na zewnątrz.
SCHÖNOX PL PLUS stosuje się w szczególności 
do wyrównywania powierzchni:
• na balkonach i tarasach,
• w pomieszczeniach wilgotnych,
• na basenach.

Odpowiednimi podłożami do stosowania SCHÖNOX 
PL PLUS są:
• beton,
• posadzki cementowe,
• posadzki wiązane siarczanem wapnia,
• stare, na stałe przylegające okładziny ceramiczne,
• systemy szybkowiążących posadzek cementowych,
• stare podłoża ze starymi resztkami klejów wodood-

pornych.

• Dostatecznie twarde, suche, nośne i o stabilnej formie.
• pozbawione kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i części 

luźnych.
• Warstwy oddzielające, spiekane i in. należy usunąć 

odpowiednimi środkami, np. promieniowaniem lub 

Zakres stosowania

Podłoża

Wymagania względem podłoża

frezowaniem.
• Układanie na posadzkach cementowych po 28 

dniach, wilgotność resztkowa ≤ 2 CM %, posadzki 
podgrzewane wg normy DIN 4725, cz. 4 muszą posia-
dać wilgotność resztkową ≤ 1,8 % (pomiar aparatem 
CM).

• Stare okładziny ceramiczne muszą być dokładnie 
oczyszczone (ewent. oszlifowane).

• Stare kleje wodorozpuszczalne, np. klej ługowo-siar-
czynowy, należy usunąć całkowicie.

• Stare kleje wodoodporne należy maksymalnie usunąć 
mechanicznie.

• Normalnie chłonne podłoża jak np.:
 - jastrychy cementowe,
 - szybkowiążące podkłady cementowe,
 - beton,
należy gruntować przy użyciu SCHÖNOX KH (1:3).
• Podłoża w obszarach ścian np.:
 - gładki i szczelny beton

 Zalecamy wykonanie mostka poprawiającego przy-
czepność wykonanego z gruntu SCHÖNOX SG 
lub szlamu szczepnego wykonanego w kombinacji 
z gruntem SCHÖNOX KH (patrz proporcje miesza-
nia), masę układać w mokrej warstwie szlamu „mo-
kre w mokre”. Alternatywnie z kleju SCHÖNOX PFK 
Schnell.

• Stare resztki kleju, odporne na wodę:
 Należy zagruntować SCHÖNOX KH (1:1) lub 

SCHÖNOX SG i SCHÖNOX SHP.
• Podłoża wiązanie siarczanem wapnia, np.:
 - podkłady gipsowe,
 - oszlifowane i nasycone podkłady anhydrytowe,  

  chronić przed działaniem wilgoci za pomocą  
  SCHÖNOX KH (1:1) (minimalny czas schnięcia 24  
  godziny). W przypadku grubości warstw powyżej  
  10 mm zalecamy wykonanie dwuwarstwowego  
  pokrycia wstępnego za pomocą SCHÖNOX EG.

• Obszar zewnętrzny i duże grubości warstw na pod-
łogach:

 należy wykonać szlam szczepny z 1 części SCHÖNOX 
KH, 3 części wody i ok. 5 części SCHÖNOX PL PLUS 
(konsystencja nadająca się do rozprowadzania pędz-
lem), masę układać w mokrej warstwie szlamu „mokre 
w mokre”. Podłoża silnie chłonne można przed nanie-
sieniem szlamu zwilżyć w formie wilgotno-matującej.

• Powierzchnie ścian na zewnątrz, np.:
 - gładki, gęsto beton Zalecamy wykonanie  

  mostka szczepnego z użyciem SCHÖNOX SG,  

Gruntowanie



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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Reg. Nr.  3116-02

Gwarantowana jakość wyrobów SCHÖNOX
wg norm DIN ISO 9001 wydanych przez DQS

  szlamu szczepnego z użyciem SCHÖNOX KH,  
  masę układać w mokrej warstwie szlamu „mokre  
  w mokre”. Alternatywnie – SCHÖNOX PFK  
  SCHNELL  wykonanie z użyciem pacy 
  zębatej 4 mm; w tym przypadku mostek     
  przyczepny musi być utrwardzony przed dalszą  
  obróbką. Mocno  chłonne podłoża można  
  wstępnie zwilżyć przed  naniesieniem narzutu.

W przypadku wątpliwości co do sposobu stosowania  
właściwego rodzaju gruntu lub wątpliwości związa-
nych z rodzajem podłoża należy zasięgnąć doradztwa 
technicznego u producenta.

• Czas użycia:  ok. 30 min. w temp. +180C
• Chodzenie:  po ok. 2 godzinach
• Układanie:  po ok. 2 godzinach przy 
    płytkach i kaflach 

   ceramicznych ok. 24 godz. 
   przy kamieniu naturalnym

• Temperatura obróbki: 
 (powietrza)  nie mniej niż +50C, nie  

   więcej niż 300C
• Zużycie szpachla: ok. 1,4 kg/m2 mm, jako  

szlam przyczepny: ok. 0,7 kg/m2

• Na 25,0 kg SCHÖNOX PL PLUS ok. 5,0 l wody.
• Szlam szczepny: na 25,0 kg SCHÖNOX PL PLUS 

ok. 6,0 l wody i 2,0 l SCHÖNOX KH.

• SCHÖNOX PL PLUS wsypuje się i miesza z zimną, 
czystą wodą. Zalecamy stosowanie mieszarki ok. 
600 obr./min.-1.

• Nie mieszać większej ilości materiału niż jest po-
trzebne do obróbki w ciągu ok. 30 minut.

• Prace wyrównawcze z użyciem SCHÖNOX PL PLUS 
winny odbywać się jednowarstwowo – szczególnie 
na ścianach. Jeśli ma być nakładanych kilka warstw 
SCHÖNOX PL PLUS, należy uważać, by każdą 
kolejną warstwę nanosić maksymalnie o tej samej 
grubości co poprzednią. Grubości warstw i stopnie 
twardości w wersji wielowarstwowej nie mogą być 
coraz większe w kolejności ich wykonania. Nie moż-
na przekraczać ogólnej grubości warstw 30 mm.

• Przy zastosowaniu SCHÖNOX PL PLUS na ścia-
nach, szczególnie w przypadku podłoży gładkich 
i szczelnych oraz przy wyrównywaniu przy gru-
bościach warstw > 20 mm zalecamy narzut lub 
też pomost przyczepny z użyciem SCHÖNOX SK 
SCHNELL, alternatywnie SCHÖNOX PFK SCHNELL. 
W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć informacji 
dodatkowej.

• Wykonanie narzutu: Na oczyszczone i ewentualnie 
na matowo zwilżone podłoże narzuca się zapra-
wę cementową w stosunku mieszania 1:1 do 1:3 
wg części objętościowych z normalnego cementu 
i ostrego, płukanego piasku (0 – 4 mm), kryją-
co, z użyciem kielni. Uszlachetnienie z użyciem 
SCHÖNOX KH zapobiegnie przedwczesnemu wią-

Dane techniczne

Proporcje mieszania

Zalecenia dotyczące obróbki
Usuwanie odpadów

Kod GIS

Kategoria zagrożenia

Wskazówki

zaniu wody. Czas schnięcia ok. 24 godziny. Szcze-
gólnie w wysokich temperaturach warstwę narzutu 
należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem.

• Na zewnątrz i przy grubszym wyrównywaniu (pod-
łogi) podłoże należy wstępnie pokryć szlamem 
przyczepnym z SCHÖNOX PL PLUS i SCHÖNOX 
KH – patrz proporcje mieszania. Na świeży szlam 
nanosi się SCHÖNOX PL PLUS. Szlam nie może 
wyschnąć.

• Pomieszczenia niepodpiwniczone muszą być kon-
strukcyjnie i zgodnie z normami zaizolowane przed 
wilgocią wznoszącą.

• Wiążące warstwy szpachli SCHÖNOX PL PLUS 
należy chronić przed wysokimi temperaturami 
pomieszczeń, bezpośrednim nasłonecznieniem 
i przeciągiem.

• Wysokie temperatury przyspieszają, a niskie 
– spowalniają proces wiązania.

• Sprzęt roboczy wyczyścić wodą natychmiast po 
użyciu.

• Worki papierowe 25 kg.

• SCHÖNOX RR składować w miejscu chłodnym 
i suchym. 

• Termin trwałości: 6 miesięcy.
• Napoczęte opakowania należy niezwłocznie 

zamykać.

• Opakowanie opróżnić bez zraszania i usunąć 
zgodnie z przepisami.

• ZP1 – produkty cementowe ubogie w chromian.

• Nie dotyczy.

• Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi 
i podlegają wahaniom w zależności od klimatu 
pomieszczenia.

• SCHÖNOX PL PLUS zawiera cement. Reaguje 
z wilgocią silnie alkalicznie, zatem należy chronić 
skórę i oczy. Przy kontakcie dokładnie spłukać 
wodą. W razie kontaktu z oczami zasięgnąć 
porady lekarza.

• Przy produktach dodatkowych uwzględniać 
odpowiednie karty danych o produkcie. W razie 
wątpliwości zalecamy zasięgnięcie dodatkowych 
informacji u producenta.

Opakowanie

Składowanie

PL PLUS


