
Technische gegevens
Basis: speciale acrylaatdispersie met
aanvullende stoffen
Kleur: blauw
Soortelijk gewicht (dichtheid):
1,3 kg/l
Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C
Verwerkings- en ondergrondtempe-
ratuur: niet onder + 5 °C
Materiaalverbruik:
ca. 100 - 150 g/m2

Droogtijd: ca. 1 - 4 uur

Alle gegevens zijn ca.-waarden en
zijn onderhevig aan wisselende omge-
vingstemperaturen.

Producteigenschappen
EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm
oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
Voldoet aan de eisen van de Marine
Equipment Directive (MED)
2014/90/EU
voor binnen
één-componenten
voor wand en vloer
optimale hechting
zeer stroef
korte droogtijd
met roller aan te brengen
gering verbruik
geschikt op vloerverwarming
neutrale geur
gebruiksklaar

Toepassingsgebied
SCHÖNOX SHP is geschikt:
als hechtgrond op gladde en dichte
ondergronden

Ondergronden
SCHÖNOX SHP is geschikt voor:
bestaande ondergronden zoals
keramische bekledingen, natuursteen-
bekledingen en terrazzo
slecht afgezande gietasfalt, walsasfalt
of asfaltfijnbeton
oude oppervlaktes met beschermings-
laag/coating
oude gladde en dichte betonvloeren
magnesietvloeren
oude ondergronden met oude
watervaste lijmresten
staal en andere metalen
vaste, schone en geschuurde elasti-
sche bekledingen (behalve polyole-
fine)

Beperkte geschiktheid op zuigende
ondergronden (eventueel velvorming).

Eisen aan de ondergrond
Voldoende vastheid, draagkrachtig,
vormstabiel en duurzaam droog.

Vrij van lagen die de hechting kun-
nen verminderen, zoals bv. stof, vuil,
olie, vet, was, reinigingsmiddelresten
en losse delen.
Hechtverminderende lagen op
geschikte manier zoals bv. grondig rei-
nigen of ontvetten verwijderen.
Wateroplosbare lijmlagen, bv. sulfiet-
looglijm, mechanisch verwijderen.
Vastzittende lijmresten met SCHÖNOX
EG voorstrijken.
Oude watervaste lijmresten zoveel
mogelijk mechanisch verwijderen.
Bestaande bekledingen moeten vol-
doende hechting met de ondergrond
hebben. Losse delen verwijderen.
Oude werkvloeren zoals bv.
keramische tegels, grondig reinigen en
schuren.
Flexplaten alleen reinigen
Niet onderkelderde ruimtes moeten
volgens bouwkundige norm tegen
opkomend vocht afgedicht zijn.
De eisen volgens de geldige normen,
richtlijnen en merkbladen zijn van
toepassing.
Met grondreinigingschemicaliën niet
verwijderbare PU-verzegelingen of PU-
veredelingen zijn als ondergrond voor
SCHÖNOX SHP niet geschikt. In geval
van twijfel proefgrondering doorvoe-
ren. SCHÖNOX SHP moet een dichte
film tot resultaat hebben.

Mengverhouding
SCHÖNOX SHP onverdund opbrengen.

Gebruiksaanwijzing
SCHÖNOX SHP vóór gebruik goed door-
roeren.
De grondering met een roller of kwast
gelijkmatig op de droog ondergrond
aanbrengen. Plasvorming vermijden.
Na een droogtijd van ca. 1 - 2 uur kun-
nen SCHÖNOX vloeregaliseermiddelen
worden aangebracht. Let op de bijbe-
horende productdatabladen.
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Productdatablad

SCHÖNOX® SHP
VLOERTECHNIEK
Zeer emissie-arme, oplosmiddelvrije, 1-componenten, speciale acrylaatdispersie
SCHÖNOX SHP is een speciale grondering voor dichte, gladde en niet-zuigende ondergronden. Vooral
geschikt voor het voorstrijken van oude elastische bekledingen.
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Op magnesiet dekvloeren een droog-
tijd van min. 4 uur aanhouden.
Op geschikte vormstabiele ondergron-
den kan SCHÖNOX SHP ook bij kerami-
sche bekledingen en natuursteen wor-
den toegepast (zie productdatablad
SCHÖNOX SHP-tegeltechniek).

Zachte oude bekledingen zoals bv.
elastische bekledingen
Aanbevolen egaliseermiddelen:
SCHÖNOX AP, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX
APF.
De laagdikte bedraagt min. 3,0 mm.
Oude bekledingslagen met elastische
achterkant zijn niet geschikt.
Bij laagdiktes > 2,5 mm s.v.p. speciale
informatie bij de technische dienst van
SCHÖNOX inwinnen.
Bij hoge puntlast (b.v. ziekenhuizen
etc.) wordt van de toepassing op oude
bekledingslagen afgeraden.
Zachte oude bekledingen zijn niet altijd
geschikt voor de toepassing van parket.
S.v.p. technische informatie inwinnen.

Verpakking
12,0 kg kunststofemmer
5,0 kg kunststofemmer
1,0 kg kunststofemmer
(8 x 1 kg/omdoos)

Opslag
SCHÖNOX SHP koel, droog en vorstvrij
bewaren.
Gedurende 1 jaar houdbaar
(in ongeopende verpakking).
Aangebroken verpakking direct weer
sluiten en zo mogelijk op korte termijn
verbruiken.

Milieu
Verpakking volledig leeg volgens de
geldende voorschriften afvoeren.
Voor het afvoeren van productresten,
waswater en verpakking met product-
resten, s.v.p. de plaatselijk geldende
voorschriften in acht nemen.

EMICODE
EC 1PLUS: zeer emissie-arm
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GISCODE
D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-
voorstrijken

EPD - Eigendeclaratie
Hiermede bevestigt Sika Deutschland
GmbH dat het product aan de criteria van
de milieu-productdeclaratie voor produc-
ten op dispersiebasis, oplosmiddelvrij
voldoet.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE
volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring
FEICA - Association of the European Ad-
hesive and Sealant Industry
Uitgever
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programma-eigenaar
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Declaratienummer
EPD-FEI-20160086-IBG1-EN
Datum van afgifte
29.08.2016
Geldig tot
28.08.2022

Advies
Gereedschap direct met afwasloog
reinigen.
Let op de productdatabladen van aan-
vullende producten. In geval van twijfel
adviseren wij nadere informaties van
de fabrikant in te winnen.
Het BEB-(Bundesverband Estrich und
Belag) merkblad betr. "Beurteilen und
Vorbereiten von Untergründen; Ver-
legen von elastischen und textilen
Bodenbelägen, Schichtstoffelementen
(Laminat), Parkett und Holzpflaster; Be-
heizte und unbeheizte Fußbodenkonst-
ruktionen" moet in acht worden geno-
men.
Wij wijzen u erop dat zowel toeleve-
rende als uitvoerende partijen niet ver-
antwoordelijk kunnen worden gesteld
voor schade als gevolg van werking
in ondergronden aangezien, vooral bij
grote vlaktes, slechts gedeeltelijk kan
worden onderzocht of de oude bekle-
dingslagen volvlakkig met de onder-
grond zijn verbonden.

In geval van twijfel een proefvlak
maken of speciale informatie inwin-
nen.



De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voor-
schriften moeten in acht genomen worden. De er-
kende regels voor bouwkunst en techniek zijn van
toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwa-
liteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzin-
gen zijn gebaseerd op testen en praktische ervarin-
gen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg
voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de
bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en ver-
werking hebben. Met de uitgave van dit productda-
tablad vervallen alle voorgaande.

Sika Deutschland GmbH

Vestiging Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.nl

www.schoenox.nl

Het Sika managementsysteem is door het SQS

gecertificeerd vlg. ISO 9001 en 14001.
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