
Technische gegevens
Basis: oplosmiddelvrije, fijnverdeelde

speciaal dispersie

Kleur paars

Soortelijk gewicht (dichtheid):

1,0 kg/l

Opslagtemperatuur: niet onder + 5 °C

Verwerkings- en ondergrondtempe-

ratuur niet onder + 5 °C

Materiaalverbruik 100 - 150 ml/m²,

afhankelijk van de zuigkracht van on-

dergrond en gereedschap

Afluchttijd: 1

- ca. 60 min. op calciumsulfaatgebon-

den ondergronden

- ca. 60 min. op gipspleisterwerk

- ca. 10 min. op cementaire onder-

gronden (cementdekvloer, beton)

- ca. 10 min. op gipskartonplaten
1bij 20 °C en 65% rel. luchtvochtigheid,

ondergrondtemperatuur ≥ 15 °C

Alle gegevens zijn ca.-waarden en

zijn onderhevig aan wisselende omge-

vingstemperaturen.

Producteigenschappen
EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm

RAL UZ 113: zeer emissiearm, dus mili-

euvriendelijk

oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

voor binnen en buiten

gebruiksklaar

goed indringvermogen

verzepingsresistent

korte droogtijd

snel drogend

voor wand en vloer

geschikt op vloerverwarming

makkelijk te verwerken

spuitbaar

hechtverbeterend

bindt reststof

Toepassingsgebied
SCHÖNOX VD FIX is geschikt als speciaal
voorstrijk:
op calciumsulfaatgebonden dekvloe-

ren vóór egalisatie met vooral cemen-

taire vloeregaliseermiddelen.

op natuuranhydrietvloeivlieren vóór

egalisatie met cementaire of calcium-

sulfaatgebonden vloeregaliseermidde-

len.

op beton en cementdekvloeren buiten

vóór egalisatie met geschikte, cemen-

taire vloeregaliseermiddelen

op gipspleisters, cement- en kalk-ce-

mentpleisters, gipskartonplaten (snij-

kanten) vóór egalisatie met cemen-

taire of calciumsulfaatgebonden wan-

degaliseermiddelen

als tussengrondering bij meerlaags

aangebrachtewand- en vloeregaliseer-

middelen

op betonnen wanden en -plafonds

vóór egalisatie met cementaire of cal-

ciumsulfaatgebonden wandegaliseer-

middelen

om reststof te binden voordat het par-

ket met silaan-gebaseerde SCHÖNOX-

parketlijmen verlijmd wordt

Eisen aan de ondergrond
Voldoende droog, vast, draagkrachtig

en vormstabiel.

Vrij van lagen die de hechting kunnen

verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie,

vet en losse delen.

Schoon, vrij van uitbloeiingen, sintel-

lagen, scheidende middelen, corrosie-

bevorderende bestanddelen of andere

storende tussenlagen.

Scheidings- en sintellagen e.d. op ge-

schikte mechanische manier bv. door

schuren, stralen of frezen verwijderen.

Niet draagkrachtige oude coatings, bv.

lijmverf, moeten verwijderd worden.

De eisen volgens de geldige normen,

richtlijnen en merkbladen zijn van

toepassing.

Mengverhouding
SCHÖNOX VD FIX onverdund opbren-
gen.

Gebruiksaanwijzing
SCHÖNOX VD FIX is een zeer emis-

sie-arme, speciale dispersiegrondering

en wordt voor gebruik doorgeroerd of

geschud.

SCHÖNOX VD FIX onverdund vol en zat

met een rol, bv. schuimstofroller e.d.

gelijkmatig op de droge ondergrond

aanbrengen. Plasvorming vermijden.

SCHÖNOX VD FIX is ook spuitbaar.

Navolgende werkzaamheden kunnen

onder aanhouden van de aangegeven

droogtijden worden uitgevoerd.

Gereedschap direct met water

reinigen.

Verpakking
10,0 kg kunststof-jerrycan

Opslag
SCHÖNOX VD FIX koel, droog en vorst-

vrij bewaren.

Gedurende 1 jaar houdbaar

(in ongeopende verpakking).

| www.schoenox.nl |

Productdatablad

SCHÖNOX® VD FIX
Gebruiksklare, verzepingsresistente speciaal-kunstharsdispersie met hoog indringvermogen
voor minerale ondergronden als vochtbescherming, ter hechtverbetering en zuigvermindering. Vooral

geschikt als grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet), bij korte droogtijd. Voor

binnen en buiten.
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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.

Mag niet geleegd worden in afvoeren,

open water en mag niet in de grond

dringen.

EMICODE
EC 1PLUS: zeer emissie-arm

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, die voldoen aan de

klasse a.

MILIEU-PRODUCTDECLARATIE
volgens ISO 14025 en EN 15804

Eigenaar van de verklaring
Deutsche Bauchemie e.V.

Industrieverband Klebstoffe e.V.

Verband der deutschen Lack- und Druck-

farbenindustrie e.V.

Uitgever
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Programma-eigenaar
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Declaratienummer
EPD-DIV20140063-IBG1-DE
Datum van afgifte
04.04.2014

Geldig tot
03.04.2019

Gevarenklasse
niet van toepassing

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 volgens ISO 9001

en 14001 door het SQS gecertificeerd.

SCHÖNOX® VD FIX
Productdatablad
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Advies
Gereedschap direct met afwasloog

reinigen.

De geldige normen, richtlijnen enmerk-

bladen zijn van toepassing.

Compositie:

-Polyacrylaat dispersie

-Additieven

-Conserveringsmiddel op basis van

benz-/methyl isothiazolinone

Allergische personen kunnen informatie

inwinnen onder tel-nummer +49 2547

910-0

Tijdens het aanbrengen en drogen voor

goede ventilatie zorgen.

Tijdens de werkzaamheden met het

product niet eten, drinken of roken.

Bij aanraking met ogen of huid

onmiddellijk met overvloedig water af-

spoelen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.


