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NUMER

Właściwości

SCHÖNOX® RR
Bardzo niskoemisyjna, stabilna i uniwersalna masa szpachlowa do podłóg i ścian.
SCHÖNOX RR jest wytrzymałą masą naprawczą, modyfikowaną żywicą syntetyczną, przeznaczoną do szpa-
chlowania, wyrównywania i niwelowania. Do wnętrz.

• EC1: bardzo niska emisyjność
• do wnętrz
• bardzo stabilna
• drobnoziarnista
• plastyczna
• schnięcie przez hydratację 
• szybkowiążąca, niezależnie od grubości warstwy
• bardzo wysoki stopień twardości i odporności
• łatwo poddająca się obróbce
• nadaje się na podłogi ogrzewane bez dodatków
• wzbogacona żywicami syntetycznymi
• grubości warstw od 1 do 10 mm bez wypełnienia
• grubości warstw od 10 do 50 mm z wypełnieniem
• niski skurcz podczas wiązania
• brak powstawania pęknięć nawet przy większych  
 grubościach warstw
• nadaje się pod rolki krzeseł od grubości warstwy 
 1 mm
• powierzchnia o małej liczbie porów
• niskochromianowy wg TRGS 613

SCHÖNOX RR nadaje się do szpachlowania, 
wygładzania, wyrównywania i niwelowania:
• betonu,
• posadzek cementowych,
• posadzek wiązanych siarczanem wapnia,
• nowych posadzek z lanego asfaltu GE 10 i GE 15 
 wg DIN 18 354 i DIN 18 560, grubości warstw od 
 1,0 do 5mm. Nie jest możliwe szpachlowanie całej 
 powierzchni,
• starych podłoży, np. okładziny ceramiczne,
• starych, wodoodpornych resztek kleju,
• posadzek z tlenkiem magnezowym,
• systemów szybkich posadzek cementowych,
• podłoży drewnianych,
• zamykania fug i przejść 
SCHÖNOX RR nadaje się nadto do prac naprawczych 
stopni schodów, podestów i ubytków w murach.

• Dostateczne suche, twarde, nośne i o stabilnej 
 formie.
• Bez kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i części luźnych.
• Warstwy oddzielające, spiekane i inne należy 
 usunąć z użyciem odpowiednich środków, np. 
 frezowaniem.
• Obowiązują wymogi normy DIN 18 365.
• Przy kolejnym wykładaniu okładzin podłóg posadzki 

Zakres stosowania

Wymagania względem podłoża

 cementowe muszą wykazywać wilgotność 
 resztkową ≤ 2,0 CM-% (posadzki podgrzewane 
 ≤ 1,8 CM-%), posadzki wiązane siarczanem 
 wapnia: ≤ 0,5 CM-% (posadzki podgrzewane ≤ 0,3 
 CM-%).
• Stare, rozpuszczalne w wodzie kleje, 
 np. klej siarczynowo-ługowo-odpadkowy należy 
 całkowicie usunąć. W przypadku przywierających 
 resztek należy wykonać pokrycie wstępne 
 z zastosowaniem SCHÖNOX SG lub SCHÖNOX EG.
• Stare kleje wodoodporne należy maksymalnie 
 usunąć mechanicznie.
• Płytki ceramiczne należy dokładnie oczyścić 
 i przeszlifować.
• Pomieszczenia niepodpiwniczone muszą być 
 konstrukcyjnie izolowane zgodnie z normami 
 przeciwko wilgoci wędrującej.

• Podłoża normalnie chłonne, np.:
 - posadzki cementowe,
 - posadzki cementowe do szybkiego układania,
 - beton.
Gruntować SCHÖNOX KH (1:3).
• Podłoża wiązane siarczanem wapnia, np.:
 - posadzki gipsowe,
 - oszlifowane i nasycone posadzki anhydrytowe.
Chronić przed wilgocią z zastosowaniem SCHÖNOX 
KH (1:1) (czas schnięcia min. 24 godziny)
• Podłoża nie chłonne, gładkie i szczelne, np.:
 - posadzki z lanego asfaltu wg DIN 18 560, 
   piaskowane okładziny ceramiczne.
Gruntować przy użyciu SCHÖNOX SG lub
SCHÖNOX SHP.
 - stare resztki kleju, maksymalnie usunięte.
Zagruntować SCHÖNOX SG.
• Podłoża drewniane, np.:
 - ułożone na stałe posadzki z desek drewnianych,
 - płyty wiórowe przymocowane śrubami V100,
 Chronić przed wilgocią z użyciem SCHÖNOX KH  
 (1:1) lub SCHÖNOX SG.
• Posadzki wiązane magnezytem.
Gruntować SCHÖNOX EG.

W przypadku wątpliwości co do sposobu stosowania 
właściwego rodzaju gruntu lub wątpliwości związanych 
z rodzajem podłoża należy zasięgnąć doradztwa tech-
nicznego u producenta.

Gruntowanie

3.18



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

RR

• Czas użycia:   ok. 15 min. przy +18ºC
• Chodzenie:  po ok. 30 minutach
• Wyklejanie:  po ok. 4 godzinach
    Wilgotność resztkowa
    <3%
• Temperatura pracy: powyżej +5ºC
• Zużycie:  ok. 1,6 kg/m2 mm

Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi i uzależ-
nionymi od warunków klimatycznych. Zużycie mate-
riału zależy od równości podłoża i doboru uzębienia 
szpachli.

• Na 25,0 kg SCHÖNOX RR ok. 5,5 l wody
• Masa szpachlowa 10 mm do 20 mm:
 Dodatek stosuje się jako ostatni składnik.
 Na 25,0 kg SCHÖNOX RR – ok. 6,0l wody. Masa  
 rozłożona: do max 65 % wag., odpowiada 16,0kg  
 SCHÖNOX Quarzsand (piasku kwarcowego)  
 o ziarnistości 0 – 3mm.
• Masa szpachlowa 20 mm do 50 mm: 
 Dodatek stosuje się jako ostatni składnik. Na 25,0kg  
 SCHÖNOX RR – ok. 6,0l wody. Materiał rozłożony:  
 do max 100 % wag. odpowiada 25,0kg piasku  
 posadzkowego, ziarnistość 0 do 8mm.

• SCHÖNOX RR dosypać mieszając do zimnej 
 wody w czystym naczyniu; zalecamy zastosowanie 
 mieszarki o obrotach 600 obr./min-1. Mieszać do 
 uzyskania jednolitej masy. Zaprawę rozkładamy, 
 pacami i modelujemy z użyciem odpowiedniego 
 urządzenia lub szpachli.
• Nie mieszać więcej materiału, aniżeli jest potrzebne 
 do obróbki w czasie 15 minut.
• Wiążące masy szpachlujące SCHÖNOX RR 
 chronić przed wysoką temperaturą pomieszczenia, 
 bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągiem.
• Narzędzia należy czyścić 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.

• EC: 1 bardzo niska emisyjność.

Proporcje mieszania

Zalecenia dotyczące obróbki

Opakowanie

Składowanie

Usuwanie odpadów

Kod EMI

Wskazówki

• ZP1 – produkty cementowe ubogie w chromian.

• Nie dotyczy.

• Wszystkie dane dotyczą parametrów w warunkach 
 normalnych i stosowania produktu bez dodatku 
 wypełniaczy.
• SCHÖNOX RR zawiera cement. Reaguje silnie 
 alkalicznie z wilgocią, zatem należy chronić skórę 
 i oczy. W razie kontaktu dokładnie spłukać wodą. 
 Po kontakcie z oczami zasięgnąć dodatkowo 
 porady lekarza.
• Przy produktach dodatkowych należy uwzględniać 
 informacji w odpowiednich kartach danych 
 o produkcie. W razie wątpliwości należy zasięgnąć 
 dodatkowych informacji od producenta lub 
 wykonać powierzchnię próbną.
• Uwzględniać kartę informacyjną TKB „Opis 
 techniczny i obróbka cementowych mas 
 szpachlowych na podłogi”.
• Uwzględniać należy informację BEB z lutego   
 2002 „Ocena i przygotowanie podłoży; układanie  
 elastycznych i tekstylnych okładzin podłogowych,  
 elementów warstwowych (laminatu), parkietu  
 i kostki drewnianej; konstrukcje podłogowe  
 ogrzewane i nieogrzewane”.

Dane techniczne Kod GIS

Kategoria zagrożenia


