SCHÖNOX® XA
Karta charakterystyki produktu 1000
Bardzo niskoemisyjna wyg adzaj ca i poziomuj ca masa na bazie siarczanu wapnia,
wyj tkowo przydatna do wszelkich podk adów pod ogowych na bazie siarczanu wapnia, jak
równie do wewn trznych pod y cementytowych. Po dodaniu 6 l wody do 25 kg proszku
SCHÖNOX XA jest gotowy do u ytku.

ciwo ci produktu:

EMICODE EC 1PLUS: bardzo niska emisjaplus
do u ytku we wn trzach
masa samopoziomuj ca
wysoki poziom twardo ci i wytrzyma ci
atwe rozprowadzanie
nadaje si do stosowania na podpod ogowe systemy grzewcze
modyfikowana ywicami syntetycznymi
grubo warstwy bez wype niacza: 1 do 10 mm
grubo warstwy z wype niaczem: 10 do 30 mm
krótki czas oczekiwania po gruntowaniu
pompowalna
niskie napr enie rozci gaj ce
brak p kni nawet w grubszych warstwach
wytrzyma a na nacisk kó kastorowych przy grubo ci warstwy wi kszej ni 2 mm, wg
EN 12 529.

Zastosowanie:
SCHÖNOX XA s y do wype niania, wyg adzania, wyrównywania i poziomowania
pod y:
pod pokryciami tekstylnymi i elastycznymi, jak równie pod parkietami we
wn trzach.
Dla pe nego poziomowania powierzchni pod parkietem nale y zastosowa warstw grubo ci
co najmniej 3 mm. Do u ytku wy cznie w po czeniu z elastycznym klejem do parkietów
SCHÖNOX. Nale y przestrzega czasu schni cia.

Pod

a:

SCHÖNOX XA s y do wype niania, wyg adzania, wyrównywania i poziomowania:
jastrychów na bazie siarczanu wapnia
betonu
suchych jastrychów
jastrychów cementowych i jastrychów szybkowi cych
jastrychów magnezjowych
starych pod y, takich jak p ytki ceramiczne, kamienie naturalne i lastryko
starych pod y z pozosta ciami odpornych na wod substancji klej cych
niektórych konstrukcji skr conych z p yt wiórowych lub OSB

Wymogi wzgl dem pod

a:

odpowiednia wytrzyma
, no no , stabilno wymiarowa i sta y poziom sucho ci
brak osadów zmniejszaj cych przyczepno , np. kurzu, brudu, oleju, t uszczu i
wolnych cz stek

wszelkie przeróbki pod a i obszary mia kie nale y usun mechanicznie, a nast pnie
naprawi pod e za pomoc masy poziomuj cej SCHÖNOX wedle potrzeby.
wszelkie stare, lu ne i os abione warstwy poziomowania nale y usun mechanicznie.
ze wzgl du na instalacj pokry pod ogowych, jastrychy cementowe winny odznacza
si wilgotno ci resztkow o warto ci 2,0 CM-% (wylewki ogrzewane 1,8 CM%), a jastrychy na bazie siarczanu wapnia winny odznacza si wilgotno ci
resztkow o warto ci 0,5 CM-% (wylewki ogrzewane 0,3 CM-%).
warstwy substancji klej cych rozpuszczalnych w wodzie, np. klejów na bazie ugu
posiarczynowego, nale y usun mechanicznie. Pozosta e osady rodków klej cych
nale y zagruntowa preparatem SCHÖNOX EG.
stare warstwy substancji klej cych rozpuszczalnych w wodzie nale y usun mo liwie
jak najdok adniej.
stare pod ogi, np. z p ytek ceramicznych, nale y dok adnie oczy ci i zetrze .
pomieszczenia w budynkach niepodpiwniczonych nale y uszczelni , zabezpieczaj c
przed podci ganiem wilgoci, zgodnie z norm .
obowi zuj wymogi stosownych norm, wytycznych i kart charakterystyki.

Gruntowanie:
normalne pod a ch onne, takie jak:
- jastrychy cementowe
- jastrychy cementowe szybkowi ce
- beton
nale y zagruntowa preparatem SCHÖNOX KH (1:3) lub SCHÖNOX KH FIX.
pod a niech onne, g adkie i solidne, takie jak:
- asfalt mastyksowy
ytki ceramiczne
- stare osady substancji klej cych odpornych na wod , prawie ca kowicie usuni te
nale y gruntowa preparatem SCHÖNOX KH (czystym) lub SCHÖNOX SHP.
pod a na bazie siarczanu wapnia, takie jak:
- jastrychy na bazie siarczanu wapnia
- jastrychy suche
nale y gruntowa preparatem SCHÖNOX KH (1:1) (czas schni cia ok. 60 min.).
Zalecamy na enie dwuwarstwowej warstwy spodniej preparatu SCHÖNOX EG, aby
uzyska grubo przekraczaj
10 mm.
jastrychy magnezjowe (nie ksylolitowe)
nale y gruntowa preparatem SCHÖNOX SHP
jastrychy ksylolitowe:
nale y gruntowa preparatem SCHÖNOX EG
pod a drewniane, takie jak:
yty OSB
nale y gruntowa preparatem SCHÖNOX KH (czystym) (czas schni cia ok. 4 godz.) lub
SCHÖNOX KH FIX (czas schni cia co najmniej 1 godz.).

Proporcje mieszania:
25 kg SCHÖNOX XA na ok. 6 l wody
Masa poziomuj ca wype niona:
Wype niacz domiesza jako ostatni.
Warstwy o grubo ci 10 do 30 mm:
25 kg SCHÖNOX XA wype ni wagowo 65% (odpowiednio 16 kg lub 10 l) piaskiem
kwarcowym SCHÖNOX QUARZSAND o ziarnisto ci 0,1 – 3,0 mm.

Zalecenia dotycz ce obróbki:
Podczas u ytkowania i schni cia SCHÖNOX XA konieczna jest odpowiednia
wentylacja.
W celu utworzenia jednolitej mieszanki, zmieszaj w czystym naczyniu SCHÖNOX
XA z czyst , zimn wod . Zaleca si stosowanie mieszade tarczowych. Po krótkim
okresie dojrzewania, ponownie dok adnie wymieszaj. Nast pnie wylej mas
poziomuj
i rozprowad j za pomoc kielni wyg adzaj cej. Osi gni cie doskona ej
adko ci u atwia SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL. Zazwyczaj nie ma potrzeby
usuwania niedoskona ci po zacieraniu, ani poziomowania wi cej ni raz.
W przypadku wi kszych grubo ci warstw nale y unika kontaktu z konstrukcjami
pionowymi stosuj c izoluj ce pasy brze ne.
W przypadku nak adania drugiej warstwy masy poziomuj cej, pierwsz warstw
nale y zagruntowa SCHÖNOX KH (1:1) lub SCHÖNOX KH FIX. W takich
przypadkach nie nale y przekracza maksymalnej grubo ci warstwy. Grubo drugiej
warstwy nie mo e by wi ksza od grubo ci warstwy pierwszej.
Za pomoc zaprawy renowacyjnej SCHÖNOX RR wykonaj prace przygotowawcze,
takie jak wype nianie dylatacji, wyrównywanie wg bie i nierówno ci.
Warstwy wi ce SCHÖNOX XA nale y chroni przed wysokimi temperaturami,
bezpo rednim nas onecznieniem i przeci gami.
Gdyby konieczne by o starcie SCHÖNOX XA, u ywaj papieru o ziarnisto ci 80.
Nale y unika kontaktu z metalem, w szczególno ci z rurami instalacji wodnej, z
powodu mo liwego dzia ania korozyjnego (np. uszczelniaj c przej cia rur).
Bezpo rednio po u yciu nale y obmy narz dzia w wodzie.

Opakowanie:
papierowe worki po 25 kg

Przechowywanie:
Przechowywa w ch odnym, suchym pomieszczeniu.
Trwa
– do 6 miesi cy.
Otwarte worki nale y natychmiast zamyka i zu
mo liwie jak najszybciej.
Usuwanie odpadów:
Po ca kowitym opró nieniu worków, poddaj je utylizacji zgodnie z przepisami.
W celu utylizacji resztek produktu, zu ytej wody i pojemników zawieraj cych
pozosta ci produktu, prosz stosowa si do miejscowych przepisów.
EMICODE:
EC 1PLUS: bardzo niska emisyjno

plus

GISCODE:
CP1 – masy poziomuj ce na bazie siarczanu wapnia.
Uwagi:
Wszystkie zawarte tu informacje dotycz
poziomuj cych niewype nionych.

standardowych warunków i mas

ywaj c produktów dodatkowych, prosz przestrzega
stosownych kart
charakterystyki. W razie w tpliwo ci, zalecamy uzyskanie dodatkowych informacji
od producenta.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
Czas u ycia: ok. 30 minut w temperaturze 18°C
Gotowe do u ycia w ruchu pieszym: po ok. 3 godzinach
Gotowe do pokrycia:
- do 3 mm po ok. 48 godz., przy wilgotno ci resztkowej 0,5 CM-%
- przy wi kszych grubo ciach warstwy, wilgotno resztkow nale y zbada aparatem
CM (badanie analogiczne do jastrychu gipsowego).
Temperatura obróbki: powy ej 10°C (temperatura pod ogi)
Zu ycie materia u: ok. 1,5 kg/m2/mm
Reakcja na ogie : A1 / A1fl
Wszystkie warto ci podano w przybli eniu. Wszystkie podane warto ci s uzale nione od
warunków atmosferycznych.
Nale y przestrzega wszelkich stosownych zalece , wytycznych, regulacji DIN i kart
bezpiecze stwa oraz ogólnie uznanych przepisów z zakresu architektury i in ynierii.
Gwarantujemy, e nasze produkty opuszczaj zak ady produkcyjne w doskona ym stanie.
Nasze zalecenia dotycz ce u ytkowania s oparte na badaniach i do wiadczeniu, jednak
stanowi one wy cznie ogólne wytyczne, bez gwarancji co do charakterystyki produktu, jako
e nie mamy wp ywu na warunki budowlane, wykonanie czy metod obróbki. Niniejsza karta
charakterystyki produktu znosi wszelkie poprzednie wydania.
System zarz dzania SCHÖNOX posiada certyfikacj ISO 9001 i 14001 wydan przez DQS.

