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| SCHÖNOX stelt zich voor

| Wij willen uw werkleven iedere
dag gemakkelijker maken |
Wj ondersteunen u op alle vlakken. Met ons SCHÖNOX team doen
wij onze uiterste best: van product, via de orderverwerking, de
logistiek, de scholingen tot de projectadviezen - ter plaatse en op
de bouw.

Onze kwaliteitseisen:

Voorzien van innovatieve productoplossingen
Werken aan verbeterde verwerkingstechnieken
Praktisch advies geven
Persoonlijk adviseren

SCHÖNOX werkt als een compleet pakket en is daardoor
VOOR DE VAKMAN GEWOON BETER.

| www.schoenox.nl |
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Voorstrijkmiddelen

Voorstrijkmiddelen
| SCHÖNOX VD
Zeer emissie-arme, universele dispersiegrondering
Geschikt voor het gronderen van zuigende, niet-zuigende en gladde ondergronden op wanden en vloeren.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur

verwerkingstemperatuur: niet onder +5 °C
verbruik: 50-80 g/m²
houdbaar: 1 jaar

| Voor elke situatie de
juiste oplossing |

Material No.:
487645
487647

EAN Code
EANverpacking:
Code:
4016447011444
4016447011444
4016447011451
4016447011451

EAN Code doos:
4016447002954

verpakking:
verpakking:
10,0-kg-jerrycan
10,0-kg-jerrycan
1,0-kg-kunststof-fles
1,0-kg-kunststof-fles

verpakkingseenheid:
60/pallet
12/doos - 30/pallet

Elke professionele verwerker kent de situatie waarbij de uitvoering van het
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verwerkingstemp.: niet onder +5 °C tot +30 °C
droogtijd: ca. 1 uur
verbruik: ca. 100 - 150 g/m 2
houdbaar: 1 jaar

tc
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Material No.:
483277

EAN Code verpakking:
4016447016609

EAN Code doos:

verpakking:
5,0-kg-jerrycan

verpakkingseenheid:
90/pallet

| SCHÖNOX SHP
Zeer emissie-arme, oplosmiddelvrije, 1-componentige speciale acrylaatdispersie
SCHÖNOX SHP is een speciale grondering voor dichte, gladde en niet-zuigende ondergronden. Vooral geschikt voor
het voorstrijken van oude elastische bekledingen.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

verwerkingstemperatuur: niet onder +5 °C
verbruik: ca. 100-150 g/m 2
houdbaar: 1 jaar
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oplossing.

Gebruiksklare, oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie
Voor minerale ondergronden als vochtbescherming, ter hechtverbetering en zuigvermindering. Vooral geschikt als
grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet), bij korte droogtijd. Voor binnen en buiten.
GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm
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vermeden. Met SCHÖNOX gronderingen kiest de stoffeerder dan voor een betrouwbare

| SCHÖNOX KH FIX
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restvochtpercentage nog niet heeft bereikt en tijdsverlies hoe dan ook moet worden

No

stoffeerwerk onder enorme tijdsdruk staat. Zeker als de ondergrond het vereiste
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Material No.:
483284
483203

EAN Code:
4016447018726
4016447010454

verpakking:
12,0-kg-kunststof-emmer
5,0-kg-kunststof-emmer

verpakkingseenheid:
40/pallet
90/pallet

| SCHÖNOX SG
Opvullende egalisatie-grondering
Voor het gronderen en opvullen in één stap. Voorkomt dat de egalisatie in de voegen van de houten vloer loopt en
het afzakken in de uitgewassen voegen van oude keramische bekledingen. In combinatie met SCHÖNOX RENOTEX als
renovatie-oplossing voor het stabiliseren van ondergronden.
GISCODE (Dispersiecomponent) D1 - GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
GISCODE (Poedercomponent) ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

DIN
18 365
Material No.:
483206

EAN Code:
4016447008888

verwerkingstemperatuur: niet onder +5 °C
verbruik: ca. 400-800 g/m 2
houdbaar: 1 jaar
verpakking:
15,0-kg-kunststof-emmer

verpakkingseenheid:
24/pallet
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Voorstrijkmiddelen

Voorstrijkmiddelen
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SDG PLUS

HP RAPID

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

50 -80

100-150

100 -150

400 -800

175-350

100 -250

EPA

SG

| Toepassingssystematiek

SHP

Zeer emissie-arme, kant en klare speciale-dispersie-grondering
Geschikt voor het snelle voorbehandelen van niet verwarmde cementdekvloeren met een verhoogd restvochtgehalte
van maximaal 4,0 CM-%.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

KH FIX

| SCHÖNOX SDG PLUS

VD
Eigenschappen
EMICODE
verwerkingstemperatuur: niet onder +15 °C
verbruik: ca. 175-350 g/m2
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
571148

EAN Code:
7612895486109

Blauer Engel
Voor buiten
verpakking:
14,0-kg-kunststof-emmer

Voor wand

verpakkingseenheid:
40/pallet

Verbruik (afhankelijk van de ondergrond in g/m2)

300 -500

Ter zuigmindering en/of restvochtbescherming van de bekledingslagen
Beton restvocht ≤ 3,5 Gew.-%

| SCHÖNOX HP RAPID

1:3

Beton restvocht bij verwarmde vloer ≤ 4,5 Gew.-%

Oplosmiddelvrije 1K-PU-grondering
Geschikt voor de toepassing op ondergronden met verhoogd restvochtgehalte. Ook op vloerverwarming! Voor
het verstevigen van de bovenliggende dekvloerrandzone en het reguleren van de zuigkracht. Binnen en buiten
toepasbaar. De snelle en zekere oplossing voor kritieke ondergronden.
GISCODE RU1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

Beton restvocht ≤ 6,0 Gew.-%
Beton restvocht ≤ 10,0 Gew.-%
Zand/cementdekvloeren restvocht ≤ 4,0 CM-%
Zand/cementdekvloeren restvocht ≤ 4,5 CM-%
Zand/cementdekvloeren verwarmd ≤ 3,0 CM-%
Zand/cementdekvloeren, ook sneldrogend

1:3

Vochtbescherming van vochtgevoelige ondergronden
verwerkingstemperatuur: niet onder +15 °C
verbruik: 100-250 g/m 2
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
552099
622690

EAN Code:
7612895434148
7612895579641

verpakking:
11,0-kg-jerrycan
5,5-kg-jerrycan

verpakkingseenheid:
60/pallet
90/ pallet

Calciumsulfaatgebonden ondergronden

1:1

Droge estrichen, calciumsulfaatgebonden

1:1

Gipskartonplaten

1:1

Houtspaanplaten, houten planken

puur

Hechtverbetering op ondergronden en/of vochtbescherming van bekledingen

| SCHÖNOX EPA
Oplosmiddelvrije speciale epoxyhars-grondering
Geschikt voor afdichting van betonondergronden met zeer hoge restvochtigheid vóór vloerbekleding- of
parketwerkzaamheden. Ook voor gebruik op calciumsulfaat gebonden (anhydriet) ondergronden met licht verhoogd
restvocht. Ter voorbehandeling van zuigende, niet zuigende en gladde ondergronden voor binnen en buiten.
GISCODE RE1 - epoxyhars-product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend

DIN
18 365

verwerkingstemperatuur: niet onder +10 °C
verbruik: 300-500 g/m 2
houdbaar: 18 maanden
Material No.:
563743

EAN Code:
7612895470191

verpakking:
10,0-kg-blik combi-verpakking (comp. A+B)

verpakkingseenheid:
30/pallet

Egaliseermiddelen op cementbasis

1:1

Egaliseermiddelen op gipsbasis

1:1

SCHÖNOX Hybride-egaliseermiddelen

1:1

Cementpleister

1:3

Gipspleister, kalk-cementpleister, gipsblokken

1:1

Metselwerk

1:3

Oude, watervaste lijmresten

puur

Gietasfaltvloeren

puur

Keramiek , natuur- en kunststeenvloeren

puur

Beton restvocht ≤ 3,5 Gew.-% niet zuigend
Metaal, bv. geribt plaatstaal
Oude afdichtingen, verf (bijv. epoxyhars)
Magnesietgebonden dekvloeren (mineraal)

niet zuigend

Houtgraniet dekvloeren
Sulfietlooghoudende lijm- en egaliseermiddelresten
Oude PVC-bekledingen

ja / bij voorkeur

ja / mogelijk

nee / niet mogelijk

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.
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Vloeregaliseermiddelen

Hybride – Vloeregaliseermiddelen
| SCHÖNOX HS 10
Snelafbindend, zelfverlopend hybrid egaliseermiddel met Hybrid-Active-Dry-Technology
Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire
systemen. Door de innovatieve Hybrid Active Dry Technology al naar 6 uur bekleedbaar. Tevens overtuigt SCHÖNOX
HS 10 door excellente verwerkingseigenschappen.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm
RAL UZ 113: zeer emissie-arm, dus milieuvriendelijk
Op aanvraag ook als
Blauer Engel - Duitse milieukeur
Big-Bag beschikbaar

pottijd: ca. 30 Minuten bij +18° C
bekleedbaar: na ca. 6 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m 2 /mm
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
546385

| Hoge kwaliteit voor
uw ondergronden |
Een juiste ondergrondvoorbereiding is een absolute noodzaak. Het omvangrijke
SCHÖNOX assortiment van gipsgebonden, cementgebonden en standvaste mortels
biedt hierbij de juiste oplossing. Ook egaliseren op droogbouwelementen, spaan-

EAN Code:
7612895406688

verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

| SCHÖNOX HS 10 F
Snelafbindend vezelversterkt hybrid egaliseermiddel met Hybrid-Active-Dry-Technology
Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire
systemen. Ingebedde vezels met wapenende werking maken het inleggen van een wapeningsweefsel overbodig.
Vooral geschikt op houten vloeren, spaan- en OSB-platen alsook op gietasfaltvloeren en andere kritieke ondergronden. Door de innovatieve Hybrid Active Dry Technology al naar 6 uur bekleedbaar.
EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm
RAL UZ 113: zeer emissie-arm, dus milieuvriendelijk
Op aanvraag ook als
Blauer Engel - Duitse milieukeur
Big-Bag beschikbaar

en OSB-platen of vloerverwarmingsystemen vormt geen enkel probleem. Een
pottijd: ca. 30 Minuten bij +18° C
bekleedbaar: na 6 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m 2 /mm
houdbaar: 1 jaar

doordachte oplossing, zeker bij renovatie van kritische ondergronden.
Material No.:
553078

EAN Code:
7612895438573

verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

| SCHÖNOX HS 50
Egaliseermiddel voor dikke lagen met Hybrid-Active-Dry-Technology
SCHÖNOX HS 50 is een buitengewoon spanningsarm hybrid-egaliseermiddel voor uiteenlopende toepassingen. De
voordelen van een spanningsarme calciumsulfaat-egaliseermiddel gecombineerd met een snelle droging van cementaire systemen. Door de innovatieve Hybrid Active Dry Technology zijn ook dikkere lagen al binnen 48 uur bekleedbaar.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm
RAL UZ 113: zeer emissie-arm, dus milieuvriendelijk
Op aanvraag ook als
Blauer Engel - Duitse milieukeur
Big-Bag beschikbaar

pottijd: ca. 30 Minuten bij +18° C
bekleedbaar: na ca. 48 uur
verbruik: ca. 1,8 kg/m 2 /mm
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
535838

EAN Code:
7612895374253

verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

| Hybrid-Active-Dry-Technology: 100 % waterbinding – 100 % verwerkingscomfort
De Hybrid-Active-Dry-Technology bindt het water voor 100 % in het egaliseermiddel!
Dit proces garandeert een snelle opbouw van de vastheid en een vroege bekleedbaarheid - bij gelijktijdig
hoog verwerkingscomfort.
SCHÖNOX HS 10 – Na 6 uur bekleedbaar bij 1-5 mm lagen bekleedbaar
SCHÖNOX HS 10 F – Na 6 uur bekleedbaar bij 3-5 mm lagen bekleedbaar
SCHÖNOX HS 50 – Na 48 uur bekleedbaar bij 3-50 mm lagen bekleedbaar
Voor economisch en sneller werken.
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Calciumsulfaatgebonden vloeregaliseermiddelen

| SCHÖNOX HS egaliseermiddelen

| SCHÖNOX AM
Zeer emissie-arm egaliseer- en nivelleermiddel op Alpha-Halfhydraatbasis
Bijzonder geschikt op alle calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet) en op gietasfaltvloeren volgens DIN
18 560. Ook op cementaire ondergronden binnen toepasbaar. Na toevoeging van 6,0 l water op 25,0 kg poeder is
SCHÖNOX AM gebruiksklaar.
GISCODE CP1 - egaliseermiddelen op calciumsulfaatbasis
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur
Op aanvraag ook als

Big-Bag beschikbaar

pottijd: ca. 30 minuten bij +18 °C
bekleedbaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
483096

EAN Code:
4016447005825

verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

| SCHÖNOX APF
Zeer emissie-arm, met vezels versterkt vloeregaliseermiddel op alpha-halfhydraatbasis
Ingebedde vezels met wapenende werking maken het inleggen van een wapeningsweefsel overbodig. Ideaal op
cementaire en calciumsulfaatgebonden ondergronden. Vooral geschikt voor houten vloeren, spaanplaten (V100) en
andere geschikte ondergronden in verbinding met elastische en textiele bekledingen.
GISCODE CP1 - egaliseermiddelen op calciumsulfaatbasis
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

DIN
18 365

pottijd: ca. 30 minuten bij +18 °C
bekleedbaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
483099

EAN Code:
4016447017637

verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

| SCHÖNOX AX
Zeer emissie-arm egaliseer- en niveleermiddel op alpha-halfhydraatbasis
Bijzonder geschikt op alle calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet) en op gietasfaltvloeren volgens DIN
18 560. Ook op cementaire ondergronden binnen toepasbaar. Na toevoeging van 6,0 l water op 25,0 kg poeder is
SCHÖNOX AX gebruiksklaar.
GISCODE CP1 - egaliseermiddelen op calciumsulfaatbasis
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm
Op aanvraag ook als
Big-Bag beschikbaar

pottijd: ca. 30 minuten bij +18 °C
bekleedbaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
527252

EAN Code:
7612895337166

verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

| www.schoenox.nl |

Cementgebonden vloeregaliseermiddelen
| SCHÖNOX ZM

| SCHÖNOX DSP

Zeer emissie-arm, zelfverlopend, cementaire egaliseer- en nivelleermiddel
Voor alle geschikte ondergronden ook voor renovatie, binnen. SCHÖNOX ZM kenmerkt zich door een zeer geringe
krimp en goede vloei-eigenschappen.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur

Zeer emissie-arm, hoogwaardig, direct belastbaar nivelleermiddel
Voor alle geschikte ondergronden binnen en buiten. Zeer geschikt voor het egaliseren van werkvloeren, zoals garages
en keldervloeren. SCHÖNOX DSP onderscheidt zich door een geringe krimp, een zeer goed vloeivermogen en een
homogene betongrijze kleur.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

Op aanvraag ook als

Op aanvraag ook als

Big-Bag beschikbaar

Big-Bag beschikbaar

pottijd: ca. 30 minuten bij +20 °C
bekleedbaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,8 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden

.
-

No

98

EAN Code:
4016447020354

00

pottijd: ca. 30 minuten bij 20 °C
bekleedbaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden
Material No.:
483289

Cementgebonden vloeregaliseermiddelen
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verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

Material No.:
483232

| SCHÖNOX ZM RAPID
Snel afbindend, zeer emissie-arm, zelfverlopend cementair egaliseer- en nivelleermiddel
Voor alle geschikte ondergronden. Voor reparaties en renovatie binnen. De meeste bekledingen kunnen na ca. 90
minuten worden aangebracht. Het zelfverlopende egaliseer- en nivelleermiddel kenmerkt zich door een geringe
krimp en goede absorptie. Strekbaar met zand.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

pottijd: 20 - 30 minuten bij 20 °C
bekleedbaar: na 1,5-2 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden
Material No.:
483292

EAN Code:
4016447022914

verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

| SCHÖNOX ZM DIREKT
Zeer emissie-arm, flexibel hoogwaardig direct nivelleermiddel
Vooral geschikt voor probleemondergronden, binnen. Het zeer hoog kunststofaandeel verhoogt de elasticiteit en
het waterbehoudingsvermogen vergeleken met standaard-egaliseermiddelen. Daarom is een grondering van de
ondergrond normaal gesproken niet noodzakelijk.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

pottijd: ca. 30 minuten bij +20 °C
bekleedbaar: na ca. 12 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden
Material No.:
546482

EAN Code:
7612895407005

verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

| SCHÖNOX ZX
Zeer emissie-arm, zelfverlopend, cementair egaliseer- en nivelleermiddel
Voor egaliseerlagen tot 10 mm. SCHÖNOX ZX heeft goede verwerkingseigenschappen.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

Op aanvraag ook als
Big-Bag beschikbaar

DIN
18 365

pottijd: ca. 30 minuten bij +20 °C
bekleedbaar: na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden
Material No.:
527253

EAN Code:
7612895337173

verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

EAN Code:
4016447008925

verpakking:
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet
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Standvaste reparatiemortel

Vloeregaliseermiddelen

| SCHÖNOX HS 40 S
Ultrafijne, standvaste, universeel inzetbare hybride reparatiemortel
Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging
van cementaire systemen. Bevat innovatieve Hybrid-Active-Dry-Technology. Tot 0 uitsmeerbaar, zeer
makkelijk te verwerken, vormbaar.
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm
RAL UZ 113: zeer emissie-arm, dus milieuvriendelijk
Blauer Engel - Duitse milieukeur

pottijd: ca. 15 minuten bij 20 °C
bekleedbaar: na ca. 4 uur
verbruik: ca. 1,4 kg/m 2/mm
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
611131

EAN Code:
7612895563220

>1,0 mm

verpakking:
20,0-kg-zak

| Maximale laagdikten

laagdikten in mm

60
verpakkingseenheid:
42/pallet

55

| SCHÖNOX RM

50

Ultrafijne, standvaste, universeel inzetbare reparatiemortel
Sneldrogend, tot 0 uitsmeerbaar, makkelijk te verwerken. Modelleerbare mortel met liquid-effect - wordt smeuïger
tijdens het aanbrengen en gladstrijken. In handige 20 kg-zakken met draagbeugel.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur

pottijd: ca. 15 minuten bei 20 °C
bekleedbaar: na ca. 4 uur
verbruik: ca. 1,4 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden
Material No.:
487563

EAN Code:
4016447023447

45

40

35
>1,0 mm

verpakking:
20,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet

30

25

| SCHÖNOX ZZ

pottijd: ca. 15 minuten bei 20 °C
bekleedbaar: na ca. 4 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden
Material No.:
483234

EAN Code:
4016447004088

zonder toeslag
verpakkingseenheid:
42/pallet

ZZ

RR

met toeslag van SCHÖNOX QUARZSAND korrelgrootte 0-3 mm 		
(vanaf 30 mm aanlengbaar met estrichzand 0-8 mm)

verpakking:
25,0-kg-zak

RM

HS 40 S

DSP

ZX

ZM DIREKT

Zeer emissie-arme, standvaste, universeel inzetbare vloer- en wandreparatiemortel
Geschikt voor directe verlijming van bekleding binnen. Na toegave van ca. 5,5 l water op 25,0 kg poeder is SCHÖNOX
RR gebruiksklaar.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur

ZM RAPID

| SCHÖNOX RR

ZM

verpakkingseenheid:
44/pallet

AX

verpakking:
4,5 kg zak in kunststofemmer

APF

EAN Code:
4016447022068

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

AM

Material No.:
483541

15

HS 50

pottijd: ca. 5-10 minuten bei 20 °C
bekleedbaar: na ca. 30 minuten
verbruik: ca. 1,1 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden

20

HS 10 F

Zeer fijnkorrelige, snelle, hoog kunsthars veredelde, standvaste, universeel toepasbare spatelmassa
Tot op nul uitsmeerbaar en snel bekleedbaar, hierdoor vooral geschikt voor het uitvlakken van kleinere oneffenheden
op wand en vloer, direct voor het bekleden. Voorafgaande grondering van de ondergrond is niet nodig.
GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

HS 10

16

17

Vloeregaliseermiddelen

Vloeregaliseermiddelen

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

3,0 mm

1,5 mm

CA-C35-F10

CA-C25-F6

ZZ

EC 1PLUS

RR

EC 1PLUS

RM

EC 1PLUS

HS 40 S

EC 1PLUS

DSP

CA-C35-F10

ZX

CA-C35-F7

ZM DIREKT

3,0 mm

ZM RAPID

3,0 mm

ZM

EC 1PLUS

AX

EC 1PLUS

APF

HS 50

EC 1PLUS

AM

HS 10 F

| Toepassingssystematiek
HS 10
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EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

CA-C35-F7

CT-C30-F7

CT-C25-F7

Eigenschappen
EMICODE
Blauer Engel
Zonder grondering toepasbaar
Bureaustoelvast volgens EN 12 529 vanaf 1,0 mm laagdikte

4,0 mm

Uitvlak- en reparatiemortel
Vastheidsklasse

CA-C35-F7

CA-C30-F7

CT-C30-F7

CT-C50-F10

CT-C35-F10

CT-C20-F5

CT-C40-F7-A6

Verbruiken en grenswaarden
zonder
toeslag
+6
 5 Gew.%
Quarzsand
+1
 00 Gew.%
Quarzsand

Materiaalverbruik (kg/m2/mm)
Oppervlakte per verpakking bij 1 mm laagdikte (m2)
Materiaalverbruik

1,6

1,6

1,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,8

1,4

1,4

1,6

1,1

15,6

15,6

13,9

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

16,6

13,9

14,3

14,3

15,6

4,1

(kg/m2/mm)

Oppervlakte per verpakking bij 1 mm laagdikte (m2)
Materiaalverbruik (kg/m2/mm)
Oppervlakte per verpakking bij 1 mm laagdikte (m2)

Mogelijke ondergronden
Betonvloeren
Zand/cementdek vloeren volgens NEN 2741
Sneldrogende (SCHÖNOX) zand/cementdek vloeren
Anhydrietvloeren volgens CUR 107
Nieuwe gietasfaltvloeren klasse GAD10 of GAD15
Droogbouwplaten zoals gipsvezel- of fibersilicaatplaten.
Magnesietdek vloeren
Houtgranietvloer
Natuur-, kunststeen- of terrazzovloeren
Houtvezel/spaanplaatvloeren. Zwevend geplaatst.
Max. 5 mm dik egaliseren.
Houtvezel/spaanplaatvloeren Duur zaam verbonden met ondergrond.
Vastliggende planken vloerdelen
Oude, vastliggende elastische bekledingen
De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.

ja / bij voorkeur

ja / mogelijk

nee / niet mogelijk

1,2

1,2

1,2

1,2

1,4

1,2

1,2

1,4

20,8

20,8

20,8

20,8

17,8

20,8

20,8

17,8

1,1

1,0

1,0

1,1

22,7

25,0

25,0

22,7

19

Lijmen voor elastische en textiele bekledingen

Lijmen voor elastische en textiele bekledingen
| SCHÖNOX DUROCOLL
Zeer emissie-arme, vezelversterkte harde eenzijdige dispersielijm
Geschikt voor het verlijmen van PVC-lamellen, PVC- en CV-vloerbekledingen en naaldviltbekledingen op zuigende
ondergronden binnen. De hard-elastische lijmrillen verhinderen dimensieveranderingen van de bekleding. Toegelaten
door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

| Voor iedere bekleding een

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

professionele oplossing |
Ongeacht of u nu textiele-, PVC, rubber-, linoleum, sisal- of cocosbekledingen of

Material No.:
484591
493367

EAN Code:
4016447013608
4016447024444

afluchttijd: 5-20 minuten
soortelijk gew.: 1,35 kg/l
verbruik: 250-450 g/m 2
houdbaar: 1 jaar
verpakking:
14,0-kg-kunststofemmer
3,0-kg-kunststofemmer

verpakkingseenheid:
44/pallet
120/pallet

kurktegels wilt plakken, SCHÖNOX kan u in alle gevallen het juiste product leveren.

| SCHÖNOX EMICLASSIC®
Zeer emissie-arme, universele-dispersielijm met lange open tijd
Geschikt voor textiele vloerbekledingen met PVC- of synthetische rugzijde, homogene of heterogene
PVC-bekleding in banen of tegels, LVT-stroken, linoleum en rubberbekledingen. Geschikt op zuigende en niet-zuigende
ondergronden. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur

afluchttijd: 10-60 minuten
soortelijk gew.: 1,10 kg/l
verbruik: 200-450 g/m 2
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.:
484590
487844

EAN Code:
4016447004255
4016447004491

verpakking:
14,0-kg-kunststofemmer
6,0-kg-kunststofemmer

verpakkingseenheid:
44/pallet
90/pallet

| SCHÖNOX PROTECT
Veiligheidslijm voor hoogste belastingen
En overal waar extra veiligheid wordt verwacht. Lamellen, natuur-rubbere bekledingen, PVC, PVC-vrije elastische bekledingen en vele andere vloerbekledingen. Speciaal voor klimatologisch hoge eisen en natte bereiken. Op zuigende
en niet-zuigende ondergronden. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE RS10 - methoxysilan houdend materiaal
EMICODE EC 1PLUS- zeer emissie-arm

afluchttijd: 0-20 minuten
soortelijk gew.: 1,40 kg/l
verbruik: 250-430 g/m 2
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.:
616159

EAN Code:
7612895571065

verpakking:
16,0-kg-kunststofemmer

verpakkingseenheid:
33/pallet

| SCHÖNOX iFLOOR®

e
uw
nie
!
t de
ule
m
r
Me
o
ER f
W
O
P

Zeer emissie-arme fixeerlijm op dispersiebasis
Voor het verlijmen van geschikte PVC-lamellen en -tegels op SCHÖNOX egaliseermiddelen, binnen. Toegelaten door het
Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm
Blauer Engel - Duitse milieukeur
Zie ook de lijst met geteste stroken.
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Met SCHÖNOX-lijmen voor elastische- en textiele bekledingen werkt u aan een perfect
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Material No.:
487438
487437

EAN Code:
4016447019037
4016447019846

afluchttijd: 10-15 minuten
soortelijk gew.: 1 kg/l
verbruik: ca. 80 g/m 2
houdbaar: 1 jaar
verpakking:
SCHÖNOX iFLOOR-SET 125 m2
SCHÖNOX iFLOOR-SET 50 m2

verpakkingseenheid:
18/pallet
24/pallet
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| SCHÖNOX COMBILEIT®

| SCHÖNOX MULTIFIX

Zeer emissie-arme lichtkleurige, geleidende universele dispersielijm
Geschikt voor het verlijmen van geleidende en antistatische textiele, PVC-, synthetisch-rubber- en linoleum
bekledingen. Een geleidende voorstrijk is niet noodzakelijk. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht.
Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

Zeer emissie-arm, verwijderbaar speciaal-fixeermiddel
Geschikt voor het fixeren van textiele vloerbekledingen, CV-bekledingen en tapijttegels op alle daarvoor geschikte
waterverdraagzame ondergronden, binnen. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest
bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1 - zeer emissiearm

EAN Code:
4016447007515

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

verpakking:
14,0-kg-kunststofemmer

EAN Code:
4016447024277
4016447001308

verpakkingseenheid:
40/pallet
120/pallet

Oplosmiddelvrije eenzijdige dispersielijm met hoge aanvangskleefkracht
Geschikt voor het éénzijdig verlijmen van linoleum, kurklinoleum, kurkment en textiele bekledingen met synthetischeof dubbele juteruggen en naaldvilt op alle zuigende ondergronden, binnen.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

Zeer emissie-arm, verwijderbaar speciaal-fixeermiddel
Geschikt voor het fixeren van textiele vloerbekledingen, CV-bekledingen en tapijttegels op alle daarvoor geschikte
waterverdraagzame ondergronden, binnen. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen
EMICODE EC 1 - zeer emissiearm

DIN
18 365

afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,74 kg/l
verbruik: 500-1000 g/m 2
houdbaar: 6 maanden
EAN Code:
4016447012458

Material No.:
582475

EAN Code:
7612895506968

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

verpakking:
7,05-kg-combiemmer, harder binnenin

verpakkingseenheid:
60/pallet

Snelle, oplosmiddelvrije dispersielijm
Geschikt voor het éénzijdig verlijmen van linoleum, kurklinoleum, kurkment en textiele bekledingen met synthetischeof dubbele juteruggen en naaldvilt op alle zuigende ondergronden, binnen.
GISCODE D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

DIN
18 365
verpakking:
14,0-kg-kunststofemmer

ULTR A PROFF

PU 900

LINOTEX

COMBILEIT

Universele-, multifunctioneleen speciale lijm

| SCHÖNOX ULTRA PROFF

afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,4 kg/l
verbruik: 300-500 g/m 2
houdbaar: 6 maanden

verpakkingseenheid:
40/pallet

| Verbruiksoverzicht vloerlijmen

verpakkingseenheid:
44/pallet

Contactl ijmen/
fixeringen

Verbruik in g/m 2
Rol

80

A4

EAN Code:
4016447008123

verpakking:
14,0-kg-kunststofemmer

iFLOOR ®

verpakkingseenheid:
44/pallet

PROTECT

verpakking:
12,0-kg-kunststofemmer

Ablüftezeit: 30 Minuten
Spezif. Gewicht: 1,10 kg/l
Materialverbrauch: 100-250 g/m 2
Haltbarkeitsdauer: 1 Jahr

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

EMICLASSIC

EAN Code:
4016447022266

Oplosmiddelvrije, twee-componenten-polyurethaanlijm
Geschikt voor het verlijmen van elastische bekledingen, vooral PVC- en rubbertegels, alsmede een groot aantal
andere materialen op geschikte zuigende en niet-zuigende ondergronden. Toegelaten door het Duitse bouw- en
woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
GISCODE RU1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

Material No.:
487872

verpakking:
14,0-kg-kunststofemmer
3,0-kg-kunststofemmer

| SCHÖNOX ANTI SLIP

| SCHÖNOX PU 900

Material No.:
481685

Material No.:
498966
487802

| SCHÖNOX LINOTEX

afluchttijd: ca. 0-5 minuten
soortelijk gew.: 1,38 kg/l
verbruik: 350-450 g/m 2
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
487732

verpakkingseenheid:
44/pallet

afluchttijd: ca. 20-90 minuten
soortelijk gew.: 1,10 kg/l
verbruik: 100-250 g/m 2
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

ANTI SLIP

afluchttijd: 5-10 minuten
soortelijk gew.: 1,26 kg/l
verbruik: 300-500 g/m 2
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
484693

Lijmen voor elastische en textiele Bodenkleber
bekledingen

MULTIFIX

Lijmen voor elastische en textiele bekledingen

DUROCOLL
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100-200

200

250

150

A1

250

250

360

250

A2

300

280

370

B1

350

350

430

B2

450

400

B3

500
350

700

450

450

500
1000

Dubbele ver tanding, fijn

300

Dubbele ver tanding, grof

500

250
350

100-150
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Lijmen voor elastische en textiele bekledingen

Lijmen voor elastische en textiele bekledingen
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Universele-,

multifunctionele- en speciale lijmen

ANTISLIP

MULTIFIX

ULTRA PROFF

PU 900

LINOTEX

COMBILEIT

iFLOOR ®

PROTECT

EMICLASSI

| Toepassingssystematiek
DUROCOLL

Contactlijmen/fixieringen

Eigenschappen
EMICODE

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

EC 1PLUS

Blauer Engel

Geschikte bekledingen
Textiele bekledingen
Met dubbele rugzijde

2

2

Met PUR-ruggen

2

2

Met PVC-ruggen

2

Naaldvilt

2

Geweven stof

2

Tapijttegels

2

Met vliesrug

2

PVC-bekledingen
Homogene PVC-bekleding

2

Homogene PVC-tegel

2

PVC op schuim

2

PVC op viltmat

2

C V-bekledingen

2

Geschuimd PVC

2

PVC-lamellen

2

Rubber-bekledingen
Noppenbekleding geschuurd, glad

2

Banenbekleding, enkelzijdig
Banenbekleding, meer zijdig

Linoleum
Banen
Tegels

2

Kurkment

Wandbekledingen
Textiel / PVC / C V / PVC-Soft

Sisal- en kokosbekledingen
Zonder rugzijdebedekking
Met schuimrubber
Met PVC-bedekking

Geleidende bekledingen
Textiel / PVC / rubber / linoleum
Geleidende tapijttegels

Underlayment
Met PVC

2

2

Van rubber-granulaat

2

2

Van kurk of rubber, zoals SCHÖNOX TS

2

2

Van polyurethaan (PUR)

2

Van schuimrubber

2

Plinten en profielen
Plinten en profielen
1

Ook voor trappen geschikt. 2 Ook op niet-zuigende ondergronden inzetbaar, een langere afluchtingstijd is echter noodzakelijk (behalve bij
bruik onderzoeken of er een alternatieve dispersielijm kan worden toegepast.

ja / bij voorkeur

ja / mogelijk

nee / niet mogelijk

PU 900).

3

Extra advies aanvragen.

4

Kleefstof met potentieel schadelijke stoffen voor de gezondheid, voor ge-

2

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.

24

26

Lijmen voor parket

Lijmen voor parket
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| SCHÖNOX iLINE® 250
Zeer emissie-arme, schuif-elastische, watervrije speciale lijm voor parket
Geschikt voor het verlijmen van meerlaags parket volgens EN 13489 alsook massiefparket op geschikte ondergronden,
binnen. De lijm wordt in ergonomische stahouding met de SCHÖNOX iLINE APP aangebracht.
GISCODE RS10 - methoxysilaan houdend materiaal
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

| SCHÖNOX parketlijmen –

afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,50 kg/l
verbruik: ca. 800 g/m 2
houdbaar: 18 maanden

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

geschikt voor elke toepassing |
Material No.:
567554

EAN Code:
7612895477947

EAN Code doos:
7612895477954

verpakking:
2 x 6,7 kg lijmworst (in doos)

verpakkingseenheid:
48/pallet

Sinds vele jaren behoort parket tot de meest geliefde, mooiste en hoogwaardigste
binnenvloeren. Daarbij is niet elke parketsoort hetzelfde. Dit natuurproduct kan bij vele
verschillende bekledingsvormen worden toegepast. SCHÖNOX parketlijmen zijn hierop
uitstekend afgestemd en zorgen voor een probleemloze verwerking, betrouwbare
hechting en een lange levensduur van de parketvloer.

| SCHÖNOX iLINE® 400

NIE

Zeer emissie-arme, hard elastische, watervrije parketlijm
Geschikt voor het verlijmen van vele soorten parket op geschikte ondergronden, binnen.
Door het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt.) emissiegetest bouwproduct. Toelatings-nr.: Z-155.10-221.
De lijm wordt met de SCHÖNOX iLINE® APP ergonomisch aangebracht.
GISCODE RS10 - methoxysilaan houdend materiaal.
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,70 kg/l
verbruik: ca. 900 - 1000 g/m 2
houdbaar: 18 maanden

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.:
536880

EAN Code:
7612895378367

EAN Code doos:
7612895378374

verpakking:
2 x 7,3 kg lijmworst (in doos)

verpakkingseenheid::
54/pallet

| SCHÖNOX iLINE® APP
Accu-aandrijving voor het SCHÖNOX iLINE systeem
Voor de efficiënte, ergonomische en schone verwerking van SCHÖNOX iLINE lijm in lijmworsten. Accu-aandrijving is
geïntegreerd. Doseerkop in twee breedtes verkrijgbaar. Snel te verwisselen, zonder gereedschap.

SCHÖNOX
SCHÖNOX
SCHÖNOX
SCHÖNOX

iLINE
iLINE
iLINE
iLINE

APP BOX
APP
AK 290er
AK 380er

Material No.:
665217
665216
487360
487347

EAN Code:
7612895682228
7612895682211
4016447024079
4016447024086

verpakking:
1 stuk
1 stuk
1 stuk
1 stuk

verpakkingseenheid::
10p/pallet
10/pallet
500/pallet
500/pallet

UW

!
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Lijmen voor parket

Lijmen voor parket

| SCHÖNOX PARKETT 600

| SCHÖNOX PARKETT RK

Zeer emissie-arme, schuifvaste, watervrije, universele SMP lijm voor parket
Geschikt voor het verlijmen van alle gebruikelijke parketsoorten en onbehandelde
kurkplaten op geschikte ondergronden, binnen.
GISCODE RS10 - methoxysilaan houdend materiaal
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

Oplosmiddelvrije reparatieset voor holle ruimtes
geschikt om holtes onder het parket te verwijderen en verlijmen van losse parketstroken. Goed indringvermogen
door lage viscositeit. Holtes worden door het schuim goed gevuld. Praktische toepassing met een spuit.
GISCODE RU1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,72 kg/l
verbruik: 800-1.300 g/m 2
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
583069

EAN Code:
7612895510330

DIN
18 356

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

verpakking:
18,0-kg-kunststofemmer

verpakkingseenheid:
44/pallet

Material No.:
618804

| SCHÖNOX PARKETT 400
Zeer emissie-arme, hard elastische, watervrije parketlijm
Geschikt voor het verlijmen van vele soorten parket op geschikte ondergronden, binnen.
GISCODE RS10 - methoxysilaan houdend materiaal
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

DIN
18 356

afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,7 kg/l
verbruik: 800-1.200 g/m 2
houdbaar: 6 maanden
Material No.:
583066

EAN Code:
7612895510323

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

verpakking:
18,0-kg-kunststofemmer

verpakkingseenheid:
44/pallet

| SCHÖNOX PARKETT 250
Zeer emissie-arme, schuif-elastische, watervrije speciale lijm voor parket
Geschikt voor het verlijmen van twee- of drielaags lamelparket volgens EN 13 489 op geschikte ondergronden binnen.
GISCODE RS10 - methoxysilaan houdend materiaal
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

afluchttijd: geen
soortelijk gew.: 1,65 kg/l
verbruik: 850-1.250 g/m 2
houdbaar: 9 maanden
Material No.:
550620

EAN Code:
7612895411453

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

DIN
18 356

verpakking:
14,0-kg-kunststofemmer

verpakkingseenheid:
33/pallet

| SCHÖNOX PU 960 PARKETT
Oplosmiddelvrije schuifvaste twee-componenten-polyurethaan-parketlijm
Geschikt voor het verlijmen van alle gebruikelijke parketsoorten op geschikte ondergronden, binnen.
GISCODE RU1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij
EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-arm

afluchttijd: geen
soortelijk gew.: ca. 1,85 kg/l
verbruik: 800-1200 g/m 2
houdbaar: 9 maanden
Material No.:
523820

EAN Code:
4016447025021

DIN
18 356

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

verpakking:
9,79-kg-combiemmer, harder binnenin

A
verpakkingseenheid:
65/pallet

B

verwerkingstemperatuur: niet onder + 18 °C
soortelijk gewicht : 1,10 kg/l
afbindtijd: ca. 24 uur
houdbaar: 6 maanden
EAN Code:
7612895573915

verpakking:
50 ml

verpakkingseenheid:
1 prik in een doos
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| SCHÖNOX iFLOOR®

PU 960
PARKETT

PARKETT 250

PARKETT 400

iLINE ® 400

| Toepassingssystematiek

PARKETT 600

Lijmen voor parket

iLINE ®250

NU
MET

Eigenschappen
1-component
2-component
Water vrij
Elastische lijmrillen
Hard-elastische lijmrillen
Harde lijmrillen
Geschikt op vloer ver warming
Geluiddempende eigenschappen
Eénzijdige verlijming van kurktegels
Verlijming van SCHÖNOX TS-mat
Geschikt voor niet-zuigende ondergronden

Bekleding
Meerlaags parket, 2-laags

tot 1500 mm

tot 1500 mm

Meerlaags parket, 3-laags

tot 2400 mm

tot 2400 mm

Staafparket, parketstroken (stabiel)

vanaf 16 mm

vanaf 15 mm

Staafparket, parketstroken (ner veus)

vanaf 16 mm

vanaf 15 mm

vanaf 15 mm

Massief parket, plank(delen)

d/b max 1:10
tot 1200 mm

d/b max 1:10
tot 1200 mm

d/b max 1:10

Hoogkant lamel parket (lengte ≤ 160 mm
breedte ≥ 8 mm), stabiel
Hoogkant lamel parket (lengte ≤ 220 mm),
ner veuze houtsoor ten
Mozaïekparket (ook als onder vloer)
Mozaïekparket, ner veuze houtsoor ten

Laminaat met MDF of HDF rugzijde

vanaf 15 mm

advies
aanvragen

advies
aanvragen

advies
aanvragen

advies
aanvragen

advies
aanvragen

advies
aanvragen

advies
aanvragen

advies
aanvragen

Bamboe, massief
Kops hout, minimaal 22/30 mm dik

advies
aanvragen

Kops hout, alle formaten

advies
aanvragen

Spaanplaat onder vloeren (friezen, broodjes)
tot 14cm
breedte

Tapisparket (vernageld)

tot 14cm
breedte

Tapisparket bourgogne (vernageld)
Equi-parket (800-1000)
Bijzondere kenmerken
Gerookt parket
Oliehoudende of vochtgevoelige houtsoor ten
Ipé of Lapacho

Directe verlijming op ondergronden
Anhydrietdek vloer
Cementdek vloer
Anhydriet vloeivloer
Snelcement-dek vloersystemen
Gietasfalt
Spaanplaten
Droge dek vloersystemen/platen
SCHÖNOX gipsgebonden egaliseermiddelen
SCHÖNOX hybride-egaliseermiddelen
SCHÖNOX cementgebonden egaliseermiddelen
SCHÖNOX EPA / HP R APID
SCHÖNOX EDP

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing.
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VOLLE

KRACHT.

Verbruik
TKB A4 - A 5

Verbruik in g/m2

TKB B6 - B10

Verbruik in g/m2

800

800-900

850

800

TKB B11 - B15

Verbruik in g/m2

900-1200

1000-1200

1050-1250

1000-1200

iLINE ® APP

Verbruik in g/m2

Driehoek spuitmond

Verbruik in g/m2

300-350

800

900-1000

* SCHÖNOX iLINE® HYBRID is deel von SCHÖNOX PARKETT HYBRID SYSTEM
ja / bij voorkeur

ja / mogelijk

nee / niet mogelijk

| www.schoenox.nl |
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Onderlagen en aanvullende producten
| SCHÖNOX RENOTEX 3D
Een dun dekvloersysteem voor de hoogste eisen
Het 3-dimensionale gaas SCHÖNOX RENOTEX 3D in combinatie met SCHÖNOX HS 50 egaliseermiddel is
de oplossing voor uiterst dunne dekvloeren. Incl. contact-geluidsisolatie zijn laagdiktes vanaf 26 mm
mogelijk. Dus een zeer interessant alternatief voor droge dekvloeren of waar het draagvermogen geen
gewone dekvloer toestaat.

| Hoogste zekerheid bij kritieke,
oude ondergronden |
Bij een totale renovatie kost het verwijderen en vernieuwen van oude, zwakke

materiaaldikte: 12 mm
baanlengte: 25 m
baanbreedte: 2 m
oppervlakte gewicht: 600 g/m 2
Material No.:
622592

EAN Code:
7162895579337

verpakking:
50-m2-rol

verpakkingseenheid:
6/pallet

oudergronden doorgaans veel tijd. De toepassing van het wapeningsweefsel SCHÖNOX
RENOTEX is dan een goede keuze. Maar ook als de situatie niet zo kritisch is bevat
het SCHÖNOX assortiment genoeg alternatieven voor ontkoppeling, wapening of
stabilisering van ondergronden. Zelfs voor verbetering van contactgeluidisolatie of
warmte-isolatie heeft SCHÖNOX de juiste mat.

| SCHÖNOX RENOTEX®
AR-glasvezel-weefsel
Ter wapening van SCHÖNOX APF op kritische ondergronden in de renovatie- en saneringsbouw.

baanlengte: 42,0 m
baanbreedte: 1,2 m
oppervlakte gewicht: 137 g/m 2
Material No.:
532518

EAN Code:
4016447008116

verpakking:
50,4 m2/rol - 1 rol in doos

verpakkingseenheid:
12/pallet

| SCHÖNOX TRENNLAGE
Flexibele ontkoppelingsmat
Voor de stabilisatie en dampdichte ontkoppeling van bekledingen, vooral op voor bekleding ongeschikte ondergronden binnen. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.

materiaaldikte: ca. 1,2 mm
baanlengte: 25 m
baanbreedte: 2 m
oppervlakte gewicht: ca. 1,05 kg/m 2

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.:
488065

EAN Code:
4016447021764

verpakking:
50 m2/rol

verpakkingseenheid:
12/pallet

| SCHÖNOX KOMFORTUNTERLAGE
Zeer emissie-arme comfortlaag
Ter verbetering van contactgeluidsisolatie en wooncomfort in nieuwbouw en renovatie, binnen. Toegelaten door het
Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
EMICODE EC 1 - zeer emissie-arm

DIN
52 210

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.:
488437

EAN Code:
4016447007645

materiaaldikte: 4 mm
baanlengte: 20 m
baanbreedte: 2 m
oppervlakte gewicht: ca. 1,5 kg/m 2
verpakking:
40 m2/rol

verpakkingseenheid:
8/pallet
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Onderlagen en aanvullende producten
| SCHÖNOX WECHSELVLIES

| SCHÖNOX SLK

Zeer emissie-arme wissellaag
Voor het verlijmen van dimensie-stabiele textiele, PVC- en CV-vloerbekledingen op oude werkvloeren, binnen.
Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
EMICODE EC 1 - zeer emissie-arm

Lijm voor plinten
Speciaal geschikt voor de verlijming van plinten. Zeer hoge aanvangshechting. Blijft ook onder spanning vastzitten.
Tevens geschikt voor verschillende reparaties en andere verlijmingen.
GISCODE RS10 - methoxysilan houdend materiaal

DIN
18 365

materiaaldikte: 1 mm
baanlengte: 20 m
baanbreedte: 2 m
oppervlakte gewicht: ca. 1000 g/m 2
Material No.:
488283

Onderlagen en aanvullende producten

EAN Code:
4016447007638

verpakking:
40 m2/rol

verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 35°C
soortelijk gewicht: 1,3 kg/l
temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C
houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

verpakkingseenheid:
24/pallet

Material No.:
578066

EAN Code:
7612895496573

EAN Code doos:
7612895496580

| SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE

| SCHÖNOX QUARZSAND

Speciaal wapeningsweefsel
Voor scheuroverbrugging in combinatie met SCHÖNOX reparatiemortel. Als stabilisatie bij egalisatiewerkzaamheden
op ongunstige ondergronden of SCHÖNOX TS.

SCHÖNOX VUURGEDROOGD KWARTSZAND
Korrelgrootte 0,2 tot 0,8 mm voor SCHÖNOX HP RAPID en SCHÖNOX EPA,
Korrelgrootte 0,1 tot 3,0 mm voor SCHÖNOX EGALISEERMIDDELEN.

verpakking:
300-ml-cartouche

verpakkingseenheid:
12/doos - 112/pallet

verpakking:
25,0-kg-zak
25,0-kg-zak

verpakkingseenheid:
42/pallet
40/pallet

materiaaldikte: 3 mm
baanlengte: 50 m
baanbreedte: 1 m
oppervlakte gewicht: ca. 110 g/m 2
Material No.:
614660

EAN Code:
7612895568867

verpakking:
25 m2/rol

Material No.:
488270
483530

EAN Code:
4016447004293
4016447004286

| SCHÖNOX RS 50

Polyester-vezelplaat ontkoppelings- en isolatieplaat
Voor de ontkoppeling van keramische- en natuursteenbekledingen alsook van parket en laminaat van kritieke
ondergronden en ter verbetering van geluids- en warmte-isolatie. Vooral geschikt voor renovatie in woningen. Voor
binnen. Toegelaten door het Duitse bouw- en woningtoezicht. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.

Randstrook met geïntegreerde zelfklevende komslab. Verwerkingsvriendelijk, plakt niet aan de wand en verhinderd
contactgeluid.

EAN Code:
401644702496
4016447012564
4016447012571

materiaaldikte: 5 mm
hoogte: 50 mm
rollengte: 20 m

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

verpakking:
4 mm
9 mm
15 mm

verpakkingseenheid:
22 stuk/doos - 10/pallet
10 stuk/doos - 10/pallet
6 stuk/doos - 10/pallet

Material No.:
487905

EAN Code:
4016447023676

verpakking:
20-m rol

| SCHÖNOX SGH

| SCHÖNOX NIVELLIERRANDSTREIFEN

Twee-componentig reparatiemiddel op silicaathars-basis
Geschikt voor het vullen van scheuren in de dekvloer, schijnvoegen en voor het verlijmen van nagellijsten. Inclusief
krammen.

NIVELLEER-RANDSTROKEN
Aan de achterkant zelfklevend, 10 mm dik, 50 mm breed, 10 m per rol.
Bij voorkeur in te zetten bij het nivelleren van oneffen ondergronden.

DIN
18 365

verwerkingstemperatuur.: niet onder +15 °C
soortelijk gewicht: 1,3 kg/l
vol belastbaar: na ca. 24 uur
houdbaar: 1 jaar
Material No.:
527392

0,2-0,8 mm
0,1-3,0 mm

| SCHÖNOX EDP

dikte: 4/9/15 mm
lengte: 1 m
breedte: 0,6 m
oppervlakte gewicht: 3,2/7,2/12 kg/m 2
Material No.:
505612
488226
488163

korrelgrootte:

verpakkingseenheid:
50/pallet

EAN Code:
7612895338132
7612895470115

verpakking:
per comp. 6x300-ml-kunststof-fles (comp. A+B)
één verpakking 1x300-ml-Kunststoffvles (comp. A+B)

verpakkingseenheid:
40/pallet

verpakkingseenheid:
5 rol/doos - 12/pallet

materiaaldikte: 10 mm
hoogte: 50 mm
rollengte: 1 0 m
< 0,1 %

Material No.:
488435

EAN Code:
4016447010928

verpakking:
10-m rol

verpakkingseenheid:
250 rol/pallet
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Onderlagen en aanvullende producten

SCHÖNOX RENOTEX 3D SYSTEM

| SCHÖNOX FIX CLEAN
Vochtige celstof-reinigingsdoekjes
Geschikt voor het eenvoudig verwijderen van lijmresten. Speciaal bij
verontreinigingen met niet uitgeharde SMP- en dispersielijmen zoals
2K PUR en epoxyharslijmen.

opslagtemperatuur: niet onder + 5°C
houdbaar: 1 jaar
< 0,1 %

Material No.:
488439
488439

EAN Code:
4016447018481
4016447018276

verpakking:
6 boxen/doos
per doos

verpakkingseenheid:
30 dozen/pallet
1 box

| Een dun dekvloersysteem
voor de hoogste eisen |

| www.schoenox.nl |
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Hulpmiddelen

Hulpmiddelen
| SCHÖNOX FLÜGELRÜHRER
Vleugelmixer voor boormachines, om zonder moeite alle poedervormige SCHÖNOX producten klontvrij te vermengen.

| Maak uw gereedschap compleet
Met de gereedschappen uit het SCHÖNOX-assortiment bent u op elke uitdaging op de
bouwplaats voorbereid.

Material No.:
487904

EAN Code:
4016447003081

verpakking:
1 stuk

verpakkingseenheid:
200/pallet

| SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL
Ideaal gereedschap voor egaliseerwerk met alle zelfverlopende SCHÖNOX egaliseermiddelen.
Voor het verkrijgen van een gelijkmatige laagdikte.
Breedte: 600 mm.

Material No.:
483606

EAN Code:
4016447003098

verpakking:
1 stuk

verpakkingseenheid:
200/pallet

| SCHÖNOX ANMACHEIMER
Aanmaakemmer voor SCHÖNOX-producten.

Material No.:
483540

EAN Code:
4016447001858

verpakking:
1 stuk

verpakkingseenheid:
102/pallet

verpakking:
1 stuk

verpakkingseenheid:
550/pallet

| SCHÖNOX WASSEREIMER
Wateremmer met scala (niet geijkt).

Material No.:
483683

EAN Code:
4016447007973
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Symboolverklaring

Notitie

Toepassingsgebieden

geschikt voor
binnen vloer

geschikt voor
binnen wand

geschikt voor
binnen plafond

geschikt voor
buiten vloer

DIN
18 365

DIN
18 365

het product valt
de DIN-norm moet in
binnen de genoemde
acht worden genomen
GISCODE-groep

de DIN-norm moet in
CE-kenteken
acht worden genomen

geschikt voor
binnen/buiten
wand/vloer

geschikt voor
buiten wand

Keurmerk

het product valt
binnen de genoemde
GISCODE-groep

het product is bouw- en
woningtoezichtelijk
CE-kenteken
toegelaten

Blauer Engel - Duitse milieukeur

98

-

No

00

.

het product voldoet aan
de criteria van de genoemde GEV-emicodes

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

ye

tc

h

40

ar

m a r ke d i n

ba

0098

Gecertificeerd voor de
scheepsbouw

Product-/verwerkingseigenschappen en gereedschappen

troffel

plamuurmes

vlakspaan

schuurbord

spacmes

zweden-rakel

vloerpomp

rei

roller

blokkwast

kwast

lakborstel

spuit

tube

rupsverlijming

gietbaar

het product is
waterbestendig

snelwerkend product

het product is ook
geschikt voor
vloerverwarming

het product is bestand
tegen chemicaliën.

het product is
mechanisch hoog
belastbaar

minimale
stofontwikkeling

het product is stroom
geleidend volgens
DIN 53 276

Active Dry Technology

A
lijmkam

het product is geschikt
voor stoelrollenbelasting
volgens DIN 68 131

iLINE APP

B

2K-product

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN EN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en
techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd
op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de
bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met uitgave van dit programma vervallen alle voorgaande.
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VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 08/2019

I. Algemeen - toepassingsgebied
1. Onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle zakenrelaties
met onze klanten, voor zover de klant ondernemer is (§14 BGB (Duits BW), een juristisch
persoon van het publiek recht of een publiek-rechtelijk fonds.
2. Voor zover niets anders is overeengekomen gelden de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de versie die geldig is tentijde van de bestelling van de klant ook voor
gelijksoortige toekomstige overeenkomsten.
3. In de verhouding tot onze klanten gelden uitsluitend onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Afwijkende, tegenovergestelde of aanvullende voorwaarden van de
klant worden slechts alleen en in zoverre bestanddeel van de overeenkomst wanneer wij
uitdrukkelijk hebben onze toesteming hebben verleend voor de toepassing ervan. Deze toestemmingsvereiste geldt in allen gevalle, met name ook wanneer wij een overeenkomst met
kennis van de voorwaarden van de klant uitvoeren, zonder verklaring van een voorbehoud.
4. Afzonderlijk getroffen individuele overeenkomsten met de klant (met inbegrip van nevenafspraken, aanvullingen en aanpassingen) hebben voorrang op deze verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is, een tegenbewijs
voorbehouden, een schriftelijk contract of een schriftelijke bevestiging maatgevend.
5. Verklaringen en aankondigingen die na het afsluiten van de overeenkomst door de klant
aan ons moeten worden afgegeven (bijv. termijnen, melding van gebreken, verklaringen over
een verbreking van het contract of een mindering), dienen ten behoeve van hun werkzaamheid in tekstvorm of schriftelijk te worden ingediend.
6. Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen zijn slechts van verduidelijkende
betekenis. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn daarom de wettelijke bepalingen
van toepassing, voor zover zij in deze voorwaarden niet veranderd of uitdrukkelijk uitgesloten worden.
II. Offertes en sluiting van overeenkomsten, diensten
1. Onze offertes zijn vrijblijvend. De bestelling geldt als bindende offerte. De ontvangst volgt
in de regel binnen vier weken door toezending van een opdrachtbevestiging of levering van
de bestellingen zonder voorbehoud.
2. De technische gegevens en beschrijvingen in de desbetreffende productinformatie of in
het reclamemateriaal zijn geen kwaliteits- of houdbaarheidsgaranties van de door ons te leveren goederen. Bij de verwerking dient hier echter op te worden gelet.
3. Bij een verkoop volgens monsters of proeven beschrijven deze slechts deskundige testmatigheid, deze vormen echter geen garantie voor de door ons geleverde goederen.
4. Alle nevenovereenkomsten bij het koopcontract, in het bijzonder mondelinge afspraken,
informaties, adviezen, voorstellen en andere overeenkomsten met onze medewerkers,
zijn voor ons pas bindend na schriftelijke bevestiging of via een formulier; ze vormen geen
grondslag voor een adviesovereenkomst wanneer dit niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
III. Prijzen, betalingsvoorwaarden, achterstallige betaling
1. Bij het afsluiten van de desbetreffende overeenkomst gelden de overeengekomen, met
name de in de opdrachtbevestiging aangegeven prijzen ofwel de prijzen uit onze prijslijst.
Bij deze prijzen komt daarbij de op de dag van levering geldende BTW in de betreffende
wettelijke hoogte alsmede de kosten voor een transport op correcte wijze, de hoogte van de
transportkosten af fabriek of vanaf ons magazijn, de vervoerskosten naar het transportbedrijf en - voor zover overeengekomen – de kosten van de transportverzekering. Bij leveringen
naar het buitenland kunnen aanvullend landsspecifieke heffingen bijkomen.
2. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen adequaat aan te passen, prijsverhogingen als gevolg van een verhoging van grondstofprijzen blijven te allen tijde voorbehouden.
3. Onze facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Na afloop van de op de factuur
vermelde termijn is de klant zonder verdere aanmaning in gebreke.
4. Compensatie- of retentierecht heeft de klant alleen wanneer zijn claim als rechtsgeldig
is vastgesteld of schriftelijk wordt erkend. Het retentierecht is verder alleen van toepassing
indien de geldende claim op dezelfde contractverhouding berust als onze vordering.
5. Indien de klant openstaande rekeningen niet betaald, een betalingstermijn overschrijdt of
de vermogensverhoudingen van de klant verslechteren, hebben wij het recht om de totale
rechtschuld van de klant opeisbaar te stellen en door wijziging van de overeengekomen afspraken een vooruitbetaling of een zekerheidstelling of na gedane levering directe betaling
van alle vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding berusten, te verlangen.
IV. Levertijd, tijdsbestek en vertraging van diensten
1. Overeengekomen levertermijnen gelden als geplande levertermijnen indien niet schriftelijk een uitdrukkelijke vaste levertijd is overeengekomen. Worden de levertijden uit door ons
te verantwoorden situaties overschreden, kan de klant na vruchtelose beëindiging van een
door hem opnieuw bepaalde redelijke leverdatum de overeenkomst verbreken.
2. Wij zijn pas in gebreke na afloop van een door de klant bepaalde geschikte levertijd. In geval van overmacht en andere onvoorziene en door ons niet te verantwoorden situaties zoals
bedrijfsstoringen, uitval van productiemachines, vertraging van termijnen of leveringsuitval
van onze leverancier alsmede onderbrekingen op grond van gebrek aan grondstoffen, energie of arbeitskrachten, staking, uitsluiting, problemen bij de verzorging van transportmiddelen, verkeersproblemen, ingrijpen door de overheid, hebben wij het recht om de levering
of diensten voor de duur van de hinder samen met een redelijke aanlooptijd te verzetten.
Wordt hierdoor een levering of dienst met meer dan een maand vertraagd, zijn zowel wij als
ook de klant, met uitsluiting van iedere aanspraak op schadevergoeding, bevoegd om onder
de voorwaarden krachtens punt VIII van deze verkoopsvoorwaarden met betrekking tot de
door de leverhinder betroffen hoeveelheid, de overeenkomst schriftelijk te verbreken.
3. In elk geval van vertraging is onze plicht tot schadevergoeding op grond van de bepalingen

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 08/2019

in punt VIII beperkt.
4. Wij hebben het recht om draaglijke leveringen en diensten in gedeelten binnen de overeengekomen levertermijn uit te voeren.
5. Aan ons blijft de exceptie van het niet nagekomen contract voorbehouden.
V. Risico, transport- en verpakkingskosten
1. De levering volgt, indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, vanaf
onze fabriek of ons magazijn en dient daar door de besteller op eigen gevaar en kosten te
worden opgehaald. In deze gevallen gaat het risico van een toevallige ondergang en de toevallige verslechtering na het klaarzetten tot het ophalen met de toegang van de mededeling
tot klaarzetting bij de klant over op de klant. In overige gevallen gaat het risico van de toevallige ondergang en de toevallige verslechtering van de te leveren goederen met overdracht
aan de vervoerder over op de klant.
2. Leenverpakkingen dienen binnen 60 dagen volledig geleegd en vrachtvrij door de klant te
worden teruggestuurd; verlies en beschadiging van geleend materiaal en geleende verpakkingen zijn voor kosten van de klant. Geleend materiaal en geleende verpakkingen mogen
niet voor andere doeleinden of voor andere producten worden gebruikt. Deze zijn uitsluitend
bestemd voor het transport van de door ons geleverde goederen. Opschriften mogen niet
worden verwijderd. Wegwerpverpakkingen worden niet door ons teruggenomen. Wij noemen in dat geval een derde die de verpakking volgens de vepakkingsverordening aanneemt.
VI. Plichten van de besteller/eigendomsvoorbehoudsverzekering
1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de koopsom alsmede van alle openstaande rekeningen. De opname van de koopsomvordering tegen de
klant in een lopende rekening en de erkenning van een saldo beroeren het eigendomsvoorbehoud niet.
2. De besteller is verplicht om de gekochte goederen adequaat te behandelen; met name
deze op eigen kosten tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen zoekraken en beschadiging en
vernietiging. De klant draagt aan ons reeds nu zijn vorderingen uit de verzekeringsovereenkomsten over. Wij nemen deze overdracht aan.
3. De besteller mag de goederen die ons eigendom zijn noch verpanden noch in onderpand
geven. Hij heeft echter het recht om de geleverde goederen naar behoren door te verkopen en te verwerken. Het recht daartoe geldt niet, indien de klant de uit de doorverkoop of
verdere verwerking van de goederen ontstane vorderingen van tevoren aan derden heeft
overgedragen of verpand danwel een overdrachtsverbod is overeengekomen.
4. De besteller draagt ter verzekering van het voldoen van al onze vorderingen uit de rechtsverbindingen met hem reeds nu alle – tevens toekomstige bepaalde - vorderingen uit een
doorverkoop of verwerking van de door ons geleverde goederen over met alle nevenrechten
ter hoogte van 110 % bruto van de waarde van de geleverde goederen voorrangig aan het
overige deel van zijn vorderingen. Wij accepteren deze overdracht en hebben te allen tijde
het recht deze overdracht openbaar te maken.
5. Zolang en indien de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons nakomt heeft hij het recht
tot incassering van de aan ons overgedragen vorderingen tegenover zijn klanten. In zulke
gevallen is de klant verplicht om de uit de overdracht ingevorderde bedragen direkt aan ons
door te geven of indien dit niet mogelijk is, voor ons fiduciar en afzonderlijk te bewaren. De
incasseringsmachtiging vervalt wanneer de klant meer dan 14 dagen in gebreke is met meer
dan 25 % van zijn betalingsverplichtingen aan ons.
6. Op verzoek dient de klant zijn schuldeisers op de hoogte te stellen van de overdracht met
het verzoek het bedrag dat wij van onze klant vorderen aan ons te voldoen. Wij hebben
het recht te allen tijde zelf de schuldenaars van de klant over de overdracht in kennis te
stellen en de vorderingen te incasseren. Wij maken hier geen gebruik van zolang de klant
zijn betalingsverplichtingen zonder vertraging aan ons nakomt. Bij betalingsverzuim van de
klant dient hij ons op verzoek de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars bekend te
maken, voorzien van alle informatie en documenten die noodzakelijk zijn ter incassering van
de schuldvorderingen.
7. Bij beslaglegging of andere interventies door derden dient de klant ons hier onmiddellijk
van op de hoogte te brengen.
8. De be- of verwerking of omvorming van de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn altijd voor ons, zonder dat hieruit verplichtingen voor ons voortvloeien. Worden de voor ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met ander, ons
niet toebehorend materiaal verwerkt of gemengd of gecombineerd, zo verwerven wij het
mede-eigendom van het nieuwe product in de verhouding van de waarde van de door ons
geleverde goederen tot de andere goederen. De klant bewaart het zodanig ontstane alleeneigendom of mede-eigendom voor ons. De klant draagt zijn vorderingen uit de verkoop van
deze nieuwe producten waar ons eigendomrechten aan toekomen reeds nu in omvang van
ons aandeel in het eigendom aan de verkochte goederen ter verzekering aan ons over. Indien
de klant de geleverde goederen met een hoofdproduct combineert of vermengd, draagt hij
reeds nu zijn vorderingen tegen een derde tot de hoogte van de waarde van onze goederen
aan ons over. Wij accepteren deze overdracht hierbij.
9. Wij zijn verplicht om de ons toekomende zekerheden volgens onze keuze op verzoek van
de klant voor zover vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze zekerheden onze te
verzekeren vorderingen tegenover de klant met meer dan 20 % overschrijdt.
10. In geval van onrechtmatig handelen van de klant dat in strijd is met de overeenkomst,
met name bij betalingsverzuim met meer dan 10 % van het factuurbedrag over meer dan 14
dagen, evenals in geval van insolventieaanmelding, hebben wij het recht om – onverminderd
ons toekomende verdere (schadevergoedings)vorderingen – de overeenkomst te ontbinden
en de door ons geleverde goederen terug te eisen. In dit geval houdt het terugeisen tevens
de verklaring van terugtreding in.

VII. Rechten van de klant in geval van gebreken
1. Duidelijke gebreken, verkeerde leveringen en afwijkingen in de hoeveelheden dient de
klant ons onmiddelijk, echter uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk
mede te delen, anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Verborgen gebreken
dienen binnen een termijn van zeven dagen na vaststelling schriftelijk aan ons te worden
meegedeeld. De koper is verplicht om op verzoek door middel van een proef te controleren
of de geleverde goederen in orde zijn voor het beoogde gebruik. Dit geldt ook indien componenten zijn toegevoegd die niet bij ons zijn aangekocht. Worden eventuele gebreken pas
tijdens de verwerking vastgesteld, dient de verwerking direct te worden gestopt en de nog
niet verwerkte ongeopende originele producten te worden bewaard. Deze moeten op verzoek voor onderzoek ter beschikking worden gesteld. Drie maanden na de overdracht van het
risico op de koper volgens punt V.1 zijn klachten over van verborgen gebreken uitgesloten
en gelden als te laat, indien deze herkenbaar hadden moeten zijn. In geval van een verlate
klacht verliest de klant onder de voorwaarden van punt VII zijn klachtenrecht, tenzij de fout
van onze kant arglistig is verzwegen.
2. In geval van gebreken van de door ons geleverde goederen zijn wij naar onze keuze alleen
verplicht tot het verbeteren of naleveren van goederen vrij van fouten (nakomen van de
verplichtingen) voor zover ons geen opzet of grove nalatigheid ten laste valt. Indien wij niet
bereid zijn tot het nakomen van plichten of het niet mogelijk is, met name indien dit buiten
de passende termijnen vertraagt om redenen die wij te verantwoorden hebben, of op andere
wijze het nakomen van de plichten mislukt, zo heeft de klant naar zijn keus het recht om de
overeenkomst de ontbinden of een mindering van de koopprijs te eisen. Een verbetering van
het product geldt als mislukt na de derde poging.
VIII. Rechten en plichten van ons bedrijf
1. Een aansprakelijkheid van ons bedrijf voor schade of tevergeefse uitgaven ongeacht de
juridische reden is alleen geldig wanneer de schade of de futiele uitgaven:
a) door ons of één van de plaatsvervangende medewerkers door schending van een wezenlijke contractuele plicht is veroorzaakt, of.
b) terug te voeren is tot een grove nalatige of opzettelijke plichtschending van ons of één van
onze plaatsvervangende medewerkers. Volgens punt VIII 1a) en b) zijn wij aansprakelijk voor
schade of futiele uitgaven die door een niet afzonderlijk te vergoeden advies of informatie
zijn veroorzaakt, slechts bij opzet of grove nalatige plichtschending, voor zover deze plichtschending geen gebreken volgens § 434 BGB van de door ons geleverde goederen betekent.
2. Overeenkomstig punt VIII. 1a) zijn wij aansprakelijk voor de schending van een contractuele verplichting indien daarbij geen sprake is van grove nalatigheid of opzet. Hierbij is onze
aansprakelijkheid voor schadevergoeding op de te voorziene, typisch intredende schade beperkt. Wij zijn in dit geval met name niet aansprakelijk voor winstverlies van de klant en niet
voorziene aansluitende schade. De voorstaande aansprakelijkheidbeperkingen overeenkomstig regel 1 en 2 gelden in dezelfde mate voor schade die op grond van grove nalatigheid of
opzet door onze medewerkers of opdrachtgevers zijn veroorzaakt. Wij zijn niet aansprakelijk
voor indirecte schade van de klant die wegens invordering van contractuele boeteclaims van
derden ontstaan.
3. Indien wij overeenkomstig punt VIII. 1b) aansprakelijk zijn voor de schending van een contractuele verplichting is onze aansprakelijkheid van de hoogte van het bedrag, indien geen
sprake is van grove nalatigheid of opzet, beperkt tot het door de verzekering gedekte bedrag.
4. Het genoemde in punt VIII. 1 tot 3 betreffende de aansprakelijkheidsbeperkingen gelden
niet wanneer onze aansprakelijkheid op grond van de bepalingen van de Wet Productieaansprakelijkheid verplicht is of indien vorderingen uit hoofde van schade aan leven, lichaam of
gezondheid tegen ons worden ingevorderd. Indien onze geleverde goederen geen garantieeigenschap bezitten zijn wij alleen aasprakelijk indien schade wordt gedekt door de garantie.
5. Elke verdere aansprakelijkheid op schadevergoeding zoals bedoeld in de punten VIII. 1-4
is uitgesloten. Dit geldt met name voor schadeclaims uit een schuld bij afsluiting van het
contract overeenkomstig § 311 lid 3 BGB, positieve contractschending volgens § 280 BGB of
aanspraak volgens § 823 BGB.
6. Voor zover deze aansprakelijkheid op schadevergoeding is uitgesloten of overeenkomstig
punt VIII. 1-5 is beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid
op schadevergoeding van onze medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende medewerkers en assistenten.
IX. Verjaring van vorderingen
1. Aanspraak van de klant op grond van gebreken of als gevolg van ongeautoriseerde verrichtingen – inclusief schadeclaims en vorderingen tot terugbetaling van futiele uitgaven –
vervalt binnen een jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn, indien in de navolgende punten IX. 1-5 niets anders is aangegeven.
2. Indien de besteller een ondernemer is en heeft hij of een andere koper in de toeleveringsketen als ondernemer op grond van gebreken in de door ons geleverde nieuwe producten,
die tevens als nieuw geproduceerd materiaal aan een consument zijn geleverd, aan de eisen
van de consument voldaan, gaat de verjaring van vorderingen van de klant aan ons twee
maanden vanaf het tijdstip waarop de klant of de andere koper in de toeleveringsketen als
ondernemer aan de eisen van de consument heeft voldaan in, tenzij de klant zich tegenover
zijn klant/contractpartner op de exceptie van de verjaring met succes heeft kunnen beroepen. De verjaring van claims van de klant aan ons wegens door ons geleverd manco BGB
materiaal gaat in elk geval in, indien de vorderingen van de klant/contractpartner van de
besteller als gevolg van gebreken in de door ons aan de klant geleverde goederen aan de
klant zijn verjaard, bij bouwmateriaal echter uiterlijk vijf jaar vanaf de datum waarop wij dit
materiaal bij onze klant hebben afgeleverd, bij ander materiaal één jaar vanaf dit tijdstip.
3. Indien door ons nieuw geproduceerd materiaal, dat volgens de gebruikelijke manier voor

een bouw is ingezet en gebreken heeft veroorzaakt, dan verjaren de vorderingen van de klant
binnen 5 jaar na het wettelijke verjaringsbegin. Afwijkend van regel 1 geldt een verjaringstermijn van vier jaar voor gebouwen en twee jaar voor andere werken waarvan het welslagen
afhankelijk is van de productie, het onderhoud of wijzigingen in materiaal, zover de klant het
door ons geleverde materiaal voor het nakomen van overeenkomsten heeft benut, waarin
deel B van de aanbestedingsprocedures van bouwprestaties in zijn totaliteit is betrokken. De
verjaring overeenkomstig voorgaande regel 2 gaat niet eerder in dan twee maanden na de
datum waarop de klant de vorderingen van de gebreken aan het bouwwerk, die veroorzaakt
zijn door het door ons geleverde materiaal, aan zijn contractpartner is nagekomen, tenzij de
besteller zich tegenover zijn klant/contractpartner met succes op het statuut van de verjaring
heeft kunnen beroepen. De verjaringstermijn van claims tegen ons op grond van door ons
gebrekking geleverd materiaal gaat in elk geval in zodra de claims van de klant/contractpartner van de besteller tegen de besteller wegens de door ons aan de klant geleverde manco
goederen zijn verjaard, echter uiterlijk een jaar na de datum waarop wij het materiaal bij
onze klant hebben afgeleverd.
4. Indien wij een niet afzonderlijk te vergoeden onrechtmatig advies en/of informatie hebben
afgegeven zonder dat wij in samenhang met de informatie of het advies materiaal hebben
geleverd, of zonder dat het onrechtmatig advies volgens § 434 BGB van de door ons geleverde goederen vormt, verjaren de daarop rustende vorderingen tegen ons binnen een termijn
van een jaar vanaf het wettelijke verjaringsbegin. Claims van de besteller/klant tegen ons op
grond van het niet nakomen van contractuele, voorcontractuele of wettelijke plichten, die
geen materiaalfout overeenkomstig § 434 BGB in de door ons te leveren danwel geleverde
goederen vertegenwoordigen, vervallen tevens een jaar na het wettelijke verjaringsbegin.
Indien de voorgenoemde plichtschendingen een defect overeenkomstig § 434 BGB van het
door ons geleverd materiaal in samenhang met het advies of de informatie weergeeft, gelden
voor de verjaring van de daarop rustende vorderingen, de in punt 1 tot 3 en 5 getroffen
regelingen.
5. Het bepaalde in de punten 1 tot 4 is niet geldig voor de verjaring van aanspraken uit hoofde van schade aan leven, lichaam of gezondheid en niet voor de verjaring van aanspraken
volgens de Wet op Productaansprakelijkheid en wegens juridische gebreken van het door
ons geleverd materiaal, verder niet voor de verjaring van aanspraken van onze besteller/
klant, die daarop berusten dat wij gebreken aan het door ons geleverde materiaal arglistig
hebben verzwegen of wij een plicht met opzet of door grove nalatigheid hebben geschonden.
De in punt IX.5 genoemde gevallen zjin van toepassing op de verjaring van deze claims. In de
gevallen bedoeld in deze punt IX.5 gelden voor de verjaring van deze claims de wettelijke
verjaringstermijnen.
X. Terugneming
De terugneming van de door ons geleverde mancovrije goederen is uitgesloten.
XI. Overdrachtsverbod
Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen rechten of vorderingen tegen
ons, met name als gevolg van gebreken in het door ons geleverde materiaal of wegens door
ons begane onrechtmatigheden, geheel noch gedeeltelijk aan derden worden overdragen of
verpand; § 354a HGB (Duits Wetboek van Koophandel) blijft onaangetast.
XII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, het toepasselijk recht, handelsclausules
1. Plaats van uitvoering en de exclusief bevoegde rechtbank voor alle vorderingen tussen ons
en het bedrijfsleven of rechtspersonen van het publiek recht of publiek-rechtelijke speciale
fondsen is de zetel van de vennootschap, tenzij er dwingende wettelijke bepalingen bestaan.
2. Op de rechtsverhouding tussen ons en de koper zijn uitsluitend de wetten van Duitsland
van toepassing. De toepassing van de voorschriften voor de internationale verkoop van goederen en het Duitse internationaal privaatrecht, in het bijzonder het UN-kooprecht, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Voor zover de handelsclausules volgens de International Commercial Terms (INCOTERMS)
zijn overeengekomen, gelden de INCOTERMS van de nieuwste versie.
XIII. Slotbepalingen
1. Mochten één van de bovenstaande bepalingen op grond van een bijzondere overeenkomst ongeldig, gedeeltelijk ongeldig of uitgesloten zijn dan heeft dit geen invloed op de
geldigheid van de overige bepalingen.
2. Wij verwerken personengerelateerde gegevens in het bijzonder volgens de EU-de algemene verordening gegevensbescherming. Alle gegevens zijn te ontlenen aan de Datenschutzerklärung op www.sika.de.
3. Ons leveradres is: Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 Stuttgart
Vestiging van het bedrijf: Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Str. 103-107, 70439
Stuttgart, directie: Ing. Joachim Straub, kantongerecht Stuttgart HBR (Duitse Kamer van
Koophandel) 13319, BTW nummer: DE813561973
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