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NUMER

Właściwości

SCHÖNOX® ZP
Bardzo niskoemisyjna, rozpływna masa szpachlowa do wygładzania i niwelowania.
Do cienkowarstwowego szpachlowania wszystkich rodzajów podłoży, charakteryzująca się łatwością obróbki. 
Do wnętrz.

• EC1: bardzo niska emisja
• do wnętrz
• samorozlewny
• wodoodporny, odporny na kleje dyspersyjne
• nadaje się do pompowania
• bardzo elastyczny w obróbce
• do ogrzewania podłogowego bez dodatków
• wzbogacony żywicami syntetycznymi
• grubości warstw od 1 do 10 mm
• niski skurcz podczas wiązania
• nadaje się pod rolki krzeseł wg normy DIN 68 131 

od warstwy grubości 1,0 mm 
• niskochromianowy wg TRGS 613

SCHÖNOX  ZP jest masą przeznaczoną do 
szpachlowania, wygładzania, wyrównywania 
i niwelowania podłoży:
• pod wykładziny tekstylne i elastyczne.

SCHÖNOX  ZP jest masą przeznaczoną do 
szpachlowania, wygładzania, wyrównywania 
i niwelowania podłoży:
• betonu,
• posadzek cementowych,
• posadzek wiązanych siarczanem wapnia,
• systemów posadzek szybkiego montażu,
• podłoży ze starymi, wodoodpornymi resztkami 

klejów.

• 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 
frezowaniem.

• Obowiązują wymogi normy DIN 18 365.
• W przypadku układania wykładzin podłogowych 

jedna na drugą posadzki cementowe muszą 
posiadać wilgotność resztkową ≤ 2 CM %, 
posadzki podgrzewane ≤ 1,8 %, posadzki wiązane 
siarczanem wapnia ≤ 0,5 CM-% (posadzki 
podgrzewane ≤ 0,3 CM-%).

• Stare kleje wodorozpuszczalne, np. klej ługowo-
siarczynowy, należy usunąć całkowicie. W razie 

Zakres stosowania

Podłoża

Wymagania względem podłoża

przylegających resztek dokonać wstępnego 
wymalowania SCHÖNOX SG lub SCHÖNOX EG.

• Stare kleje wodoodporne należy maksymalnie 
usunąć mechanicznie.

• Normalnie chłonne podłoża jak np.:- jastrychy 
cementowe,

 - szybkowiążące podkłady cementowe,
 -  beton,
należy gruntować przy użyciu SCHÖNOX  

  KH (1:5).
• Podłoża gładkie i szczelne, np.
 - stare maksymalnie usunięte resztki klejów,
 - wykładziny ceramiczne,
należy gruntować  przy użyciu SCHÖNOX SHP, 
SCHÖNOX SG lub SCHÖNOX KH (1:1).
• Stare resztki klejów odpornych na wodę.

należy gruntować za pomocą SCHÖNOX SG lub 
SCHÖNOX EG.

• Podłoża wiązanie siarczanem wapnia, np.:
 - podkłady gipsowe,
 - oszlifowane i nasycone podkłady anhydrytowe, 
   chronić przed działaniem wilgoci za pomocą 
   SCHÖNOX KH (1:1) czas schnięcia minimum 24 
   godziny.
W przypadku wątpliwości co do sposobu stosowania 
właściwego rodzaju gruntu lub wątpliwości związanych 
z rodzajem podłoża należy zasięgnąć doradztwa tech-
nicznego u producenta.

• Czas użycia:  ok. 30 min. przy +18ºC
• Chodzenie:  po ok. 3 godzinach
• Wyklejanie:  po ok. 24 godzinach,
    wilgotność resztkowa
    <3% przy grubości
    warstwy 3mm
• Temperatura pracy: powyżej +5ºC
• Zużycie:  ok. 1,5 kg/m2 mm
Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi 
i uzależnionymi od warunków klimatycznych i równości 
podłoża.

• Na 25 kg SCHÖNOX ZP ok. 6,0l wody.

• SCHÖNOX ZP wsypuje się i miesza z zimną, czystą 
wodą do uzyskania jednolitej masy. Zalecamy 

Gruntowanie

Dane techniczne

Proporcje mieszania

Zalecenia dotyczące obróbki
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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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Grupy Akzo Nobel
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Reg. Nr.  3116-02

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

stosowanie mieszarki ok. 600 obr/min.-1. Po okresie 
dojrzewania ok. 3 minut zmieszany materiał należy 
raz jeszcze przemieszać. Następnie wylać masę 
szpachlową i rozkładać kielnią gładziową lub raklą 
SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL. Zastosowanie 
SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL umożliwia 
uzyskiwanie jednolitych powierzchni bez większego 
trudu. Usuwanie nadwyżek naniesionych kielnią 
lub wielokrotne szpachlowanie z reguły nie jest 
konieczne.

• Przy większych grubościach warstw na 
wznoszących się częściach konstrukcyjnych 
unikać należy łączenia w formie wykonywania pasa 
brzegowego.

• Niepodpiwniczone pomieszczenia muszą być 
konstrukcyjnie izolowane zgodnie z normą przed 
wilgocią wznoszącą.

• Prace wstępne, np. szpachlowanie przejść, 
wyrównywanie pęknięć i nierówności wykonuje się 
z użyciem stabilnej zaprawy naprawczej

 SCHÖNOX RR.
• Wiążące masy szpachlowe SCHÖNOX ZP chronić 

przed wysoką temperaturą, bezpośrednim 
nasłonecznieniem i przeciągiem.

• Pod okładziny elastyczne należy wykonać 
szpachlowanie na grubości min. 2 mm

• Narzędzia robocze można czyścić wodą 
natychmiast po użyciu.

• Worki papierowe 25 kg.

• SCHÖNOX ZP składować w miejscu chłodnym 
i suchym. 

• Termin trwałości: 6 miesięcy
• Napoczęte opakowania należy niezwłocznie 

zamykać.

• Opakowania całkowicie opróżnić i poddać utylizacji 
zgodnie z przepisami.

• EC: 1 bardzo niska emisyjność.

• ZP1 –  produkty cementowe ubogie w chromian.

• Nie dotyczy.

• Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi, 
podlegają wahaniom w zależności od klimatu 
pomieszczenia i odnoszą się do nie rozciągniętej 
masy szpachlującej.

• SCHÖNOX ZP  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 

Składowanie

Usuwanie odpadów

Kod EMI

Kod GIS

Kategoria zagrożenia

Wskazówki

odpowiednie karty danych o produkcie. W razie 
wątpliwości zalecamy zasięgnięcie dodatkowych 
informacji u producenta.

• Uwzględniać należy instrukcję BEB „Ocena 
i obróbka wstępna powierzchni pływających 
posadzek anhydrytowych”.

• Uwzględniać należy instrukcję BEB z lutego 2002 r. 
„Ocena i obróbka wstępna podłoży; układanie 
podłoży elastycznych i tekstylnych; układanie 
elastycznych i tekstylnych okładzin podłogowych, 
elementów warstwowych (laminatu), parkietu 
i kostki drewnianej; konstrukcje podłogowe 
ogrzewane i nie ogrzewane”.

• Ubogi w chromian wg TRGS 613.

ZP

Opakowania


