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SCHÖNOX SHP
®

Specjalny jednoskładnikowy dyspersyjny środek gruntujący.
SCHÖNOX SHP jest specjalną masą gruntującą na szczelne, gładkie i niechłonne podłoża. Nadaje się
szczególnie na stare okładziny ceramiczne. Do wnętrz i na zewnątrz.

Właściwości

Dane techniczne

• do wnętrz i na zewnątrz (w obszarze zewnętrznym

• Baza:
• Temperatura pracy:
• Ciężar właściwy:
• Odporność

pod elastyczne masy uszczelniające SCHÖNOX
1K-DS)
• w pomieszczeniach wilgotnych pod elastyczne
warstwy uszczelniające SCHÖNOX 1K-DS.
• jako warstwa z żywicy syntetycznej, tworząca
powierzchnię szczepną
• na ściany i podłogi
• gotowy do użycia
• łatwy do nanoszenia wałkiem
• bardzo wydajny
• nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• o neutralnym zapachu
• pod masy wyrównujące SCHÖNOX,
• do stosowania na gładkie i szczelne podłoża
• bezrozpuszczalnikowy wg TRGS 610

Zakres stosowania
SCHÖNOX SHP nadaje się jako warstwa
poprawiająca przyczepność na podłoża:
• gładkie, szczelne, np. terrazzo, okładziny
ceramiczne, klinkier glazurowany, okładziny
z kamienia naturalnego, okładziny z kamienia
syntetycznego, źle wypiaskowane jastrychy
z asfaltu lanego,
• gładkie i szczelne powierzchnie betonowe,
• ułożone na stałe, wyczyszczone i oszlifowane
okładziny z PCV w obszarze domów mieszkalnych,
• powierzchnie metalowe odpowiednio
przygotowane, bez ognisk rdzy.

Wymagania względem podłoża

• Dostatecznie twarde, suche, nośne i stabilne.
• Wolne od kurzu, zabrudzeń, oleju, tłuszczu, części

luźnych.
• Warstwy oddzielające lub spieczone itp.
należy usunąć odpowiednimi środkami, np.
odtłuszczaniem, szlifowaniem, szczotkowaniem lub
frezowaniem.
• Stare wodorozcieńczalne kleje, np. klej ługowosulfitowy należy całkowicie usunąć.
• Stare wodoodporne resztki kleju należy w sposób
maksymalnie możliwy usunąć mechanicznie.
• Okładziny ceramiczne luźno położone usunąć
i ewentualnie wyrównać z użyciem mas
szpachlujących SCHÖNOX.

na temperatury:

• Kolor:

dyspersja akrylowa
od + 5ºC do + 30 ºC
1,30 kg/l
przy ogrzewaniu
podłogowym do + 50ºC
niebieski

Wszystkie dane stanowią wartości orientacyjne, gdyż
wpływają na nie warunki otoczenia takie jak: temperatura, wilgotność powietrza, nasłonecznienie itd. Dlatego mogą ulegać zmianom.

• Zużycie:
• Wysychanie:

ok. 150 g/m2

- ok. 0,5 –3 godzin w zależności od temperatury
otoczenia

Proporcje mieszania

• Nakładać w stanie nierozcieńczonym.
Zalecenie dotyczące obróbki

• SCHÖNOX SHP wymieszać przed użyciem.
• Podkład nakładać cienko z użyciem pędzla, szczotki
lub wałka z krótkim włosiem, w sposób na krzyż.

• Należy unikać tworzenia się kałuż.
• Po okresie schnięcia ok. 0,5 – 3 godzin można

układać okładziny ceramiczne i kamień naturalny,
z użyciem mas do układania płytek SCHÖNOX.
• Po okresie schnięcia ok. 3 godzin można nakładać
masy do wyrównywania podłóg SCHÖNOX oraz
elastyczną masę uszczelniającą SCHÖNOX 1K-DS.
• Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po
użyciu.

Opakowanie

• Wiadro 5 kg.
Składowanie

• SCHÖNOX SHP składować w miejscu chłodnym,
suchym.
• Chronić przed mrozem.
• Termin trwałości: 1 rok.
• Napoczęte opakowania niezwłocznie zamykać.

Usuwanie odpadów

• Opakowania całkowicie opróżnić i poddać utylizacji
zgodnie z przepisami.
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SHP
Kod EMI

• EC1 – niskoemisyjny.
Kod GIS

• D1 – wolny od rozpuszczalników.
Wskazówki

• Wszystkie dane stanowią wartości przybliżone
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i podlegają wahaniom zależnym od klimatu danego
pomieszczenia.
• Uwzględniać należy karty danych o produkcie, wymienionych i stosowanych produktów dodatkowych
SCHÖNOX. W razie wątpliwości należy zasięgnąć
dalszych informacji od producenta.
• SCHÖNOX SHP nie stosuje się w obszarach trwale
znajdujących się pod wodą (np. w basenach).
• Przy stosowaniu SCHÖNOX SHP na zewnątrz
warstwę podkładową do chwili naniesienia pierwszej warstwy SCHÖNOX 1K-DS. należy chronić
np. przed tworzącym kałuże deszczem. Pierwszą
warstwę SCHÖNOX 1K-DS. można nakładać po ok.
3 godzinach. Należy przy tym uwzględniać warunki
klimatyczne – niskie temperatury spowalniają proces schnięcia, zaś wysokie – przyspieszają go.

EMEN TSY

Reg. Nr. 3116-02

Przedsiębiorstwo
Grupy Akzo Nobel

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

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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