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NUMER

Właściwości

SCHÖNOX® KH
Dyspersja żywic syntetycznych.
Do gruntowania podłoży wiązanych cementem, zmniejszająca chłonność i podwyższająca przyczepność 
podłoża. Dodatek do szlamów kontaktowych. Ochrona przed wilgocią dla podłoży gipsowych. Dodatek 
uelastyczniający do mas szpachlowych oraz zapraw SCHÖNOX. Do wnętrz i na zewnątrz.

7.01

• Obowiązują wymogi normy DIN 18 157.
• Podłoże winno odpowiadać wymogom normy 

DIN 18 202 dotyczącej tolerancji w budownictwie 
lądowym.

• Baza: dyspersja żywicy   
 syntetycznej

• Temperatura pracy: od + 5ºC do + 30ºC
• Ciężar właściwy: 1,04 kg/l
Wszystkie dane stanowią wartości orientacyjne, gdyż 
wpływają na nie warunki otoczenia takie jak: tempera-
tura, wilgotność powietrza, nasłonecznienie itd. Dlate-
go mogą ulegać zmianom.
• Zużycie: ok. 40 - 100 g/m2 
• Wysychanie: 
 - ok. 10 min na podłożach cementowych
 - ok. 15-30 min dla podłoży niskochłonnych
 - ok. 4 godz dla podłoży drewnianych i płyt
   wiórowych
 - ok. 24 godz dla podłoży wiązanych siarczanem 

  wapnia

• Jako ograniczenie wsiąkliwości:
 - 1,0 kg SCHÖNOX KH,
 - 5,0 l wody,
• Jako powłoka wstępna:
 - 1,0 kg SCHÖNOX KH,
 - 3,0 l wody,
• Jako dodatek do szlamu kontaktowego:
 - 1,0 kg SCHÖNOX KH,
 - 3,0 l wody,
 - + materiał proszkowy który będzie użyty następnie 
• Jako zabezpieczenie przed wilgocią:
 - 1,0 kg SCHÖNOX KH,
 - 1,0 l wody.

• SCHÖNOX KH przed użyciem rozmieszać lub 
wstrząsnąć

• SCHÖNOX KH należy rozcieńczyć zimną, czystą 
wodą

• Nanosić pędzlem, wałkiem, szpachlą wygładzającą 
na suche podłoże

• Unikać tworzenia kałuż
• Jako szlam kontaktowy układać metodą „mokre na 

mokre”
• Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po 

użyciu.

• wysycha tworząc elastyczną warstwę żywicy
• na ściany i posadzki
• odporny na zmydlenie
• bardzo łatwo poddaje się obróbce
• na podłogi ogrzewane
• wysoka wydajność
• EC1: niskoemisyjny
• wolny od rozpuszczalników TRGS 610
• do wnętrz i na zewnątrz

SCHÖNOX KH jest dyspersją żywicy syntetycznej:
• do gruntowania silnie wsiąkliwych podłoży, jak 

jastrychy cementowe, ściany tynkowane zaprawami 
cementowymi, murarka itp.,

• jako przyczepna powłoka wstępna na gładkie 
i szczelne podłoża,

• do przyrządzania szlamu kontaktowego,
• do zabezpieczenia przed wilgocią podłoży 

wiązanych gipsem,
• jako dodatek do mas szpachlowych SCHÖNOX 

dla podwyższenia ich elastyczności przy dużych 
obciążeniach (na podłożach drewnianych, 
jastrychach suchych itp.).

Podłożami do stosowania SCHÖNOX KH są:
• beton,
• tynk cementowy (P III),
• tynk wapienno-cementowy (P II),
• płyty kartonowo-gipsowe i włóknowo-gipsowe,
• jastrychy cementowe,
• jastrychy z lanego asfaltu, piaskowane na całej 

powierzchni (GE 10, GE 15) wg normy DIN 18 560 
we wnętrzach,

• jastrychy szybkowiążące,
• jastrychy suche,
• tynki gipsowe,
• jastrychy wiązane siarczanem wapnia.

• Odpowiednia wytrzymałość, twardość, nośność, 
długotrwale suche.

• Wolne od kurzu, brudu, oleju, tłuszczu i luźnych 
części.

• Warstwy oddzielające, spiekane i inne należy 
usunąć z użyciem odpowiednich środków, np. 
frezowaniem.

Zakres stosowania

Podłoża

Wymagania względem podłoża

Dane techniczne

Proporcje mieszania

Zalecenia dotyczące obróbki

D 1
KOD GIS



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

• Plastikowy kanister 10 kg.
• Plastikowa butelka 1 kg (12 sztuk w kartonie).

• SCHÖNOX KH składować w miejscu chłodnym, 
suchym.

• Chronić przed mrozem.
• Termin trwałości: 1 rok.
• Napoczęte opakowania niezwłocznie zamykać.

• Opakowania całkowicie opróżnić i poddać utylizacji 
zgodnie z przepisami.

• EC1 – niskoemisyjny.

• D1 – wolny od rozpuszczalników.

• Przy użyciu SCHÖNOX KH do gruntowania w celu 
zmniejszenia wsiąkliwości należy masy szpachlowe 
lub kleje SCHÖNOX nakładać na jeszcze wilgotne 
podłoże.

• SCHÖNOX KH jako kontaktową powłokę wstępną 
pozostawić na 24 godziny do wyschnięcia

• Przed nałożeniem szlamu kontaktowego gruntow-
nie zmoczyć podłoże.

• Przy użyciu SCHÖNOX KH jako zabezpieczenia 
przed wilgocią odczekać 36 godzin na wyschnięcie 
powłoki, po czym sprawdzić wilgotność podłoża.

Opakowania

Składowanie

Usuwanie odpadów

Kod EMI

Kod GIS

Wskazówki

KH


