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TERMÉK ADATLAP 
SCHÖNOX® KH 
 

OLDÓSZERMENTES SZINTETIKUS MŰGYANTA DISZPERZIÓ 

 
 

TERMÉKLEÍRÁS SCHÖNOX® KH elszappanosodás álló alapozó, cementbázisú alapfelületekre a 
nedvszívó képesség csökkentésére és a tapadás növelésére, valamint gipszes 
alapfelület nedvesség elleni védelmére. Kültéri és beltéri használatra egyaránt 
alkalmazható. 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

SCHÖNOX KH alkalmas: 

 alapozóként a nedvszívó képesség csökkentésére 

 alapozóként nedvesség elleni védelemre, SCHÖNOX PL, SCHÖNOX 
PL PLUS, SCHÖNOX FPL PLUS, SCHÖNOX SEZ, SCHÖNOX SEB 
anyagokkal vagy portland cementtel (CEM I) kombinálva 
kötőhídként  

SCHÖNOX KH alkalmazható az alábbi alapfelületeken: 

 beton 

 cement és gyorscement esztrich 

 kalciumszulfát alapú esztrich 

 gipsz vakolat (MSZ EN 13279-1 szerint) 

 cement vakolat, mész-cement vakolat 

 (CS I - CS IV MSZ EN 998-1 szerint) 

 gipszkarton 

 száraz esztrich 

 fafelületek 

ALAPFELÜLETI KÖVETELMÉNYEK 

 Legyen megfelelő szilárdságú, teherbíró, alaktartó és tartósan 
száraz.  

 Tapadást csökkentő maradványoktól mentes, pl. por, 
szennyeződés, olaj, zsír és laza részek. 

 A felületkezeléseket vagy a padló bármilyen málló részét 
mechanikusan el kell távolítani és a padlót SCHÖNOX kiegyenlítő 
anyaggal kell javítani. 

 A vízben oldódó ragasztóanyag rétegeit (pl. szulfit-lúgos ragasztók) 
mechanikusan el kell távolítani. A megmaradt ragasztó 
maradványokat SCHÖNOX GEA alapozóval kell alapozni  

 A vonatkozó érvényes előírások követelményeit, az iránymuta-
tásokat és az adatlapokat kell alkalmazni. 

TERMÉKELŐNYÖK 

 EMICODE EC 1PLUS: nagyon alacsony káros anyag kibocsátás 
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 oldószermentes (TRGS 610) 

 rugalmas műgyanta filmként szárad 

 falra és padló felületre egyaránt 

 nagyon kiadós 

 alkalmas aljzatra történő feldolgozásra is 

 padlófűtésnél is alkalmazható 

 rövid várakozási idő 

 a legtöbb alapfelületre felhordható 

 nem szappanosodik el 

 könnyű feldolgozás 

 vízzel hígítható 

 gyorsan száradó 

 maradék port megköti 

 csekély szagú 
 

TERMÉKADATOK  

MEGJELENÉS SZÍN 

világoskék 

CSOMAGOLÁS 

5 kg-os és 10 kg-os műanyag kanna (világoskék) 

1 kg-os műanyag flakon (fehér, 12 darab/karton) 

TÁROLÁS TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG 

Eredeti, jól lezárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagytól védett helyen 12 
hónapig tárolható. A vízzel hígított anyagot 1 héten belül használjuk fel. 

MŰSZAKI ADATOK VEGYI ALAPANYAG 

szintetikus gyanta 

SŰRŰSÉG  

1,04 kg/dm³ 

 

 



 

Termék Adatlap       

SCHÖNOX® KH       

2018.02.26.        

       

 
3/4 

RENDSZERINFORMÁCIÓ  

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET 

Minimum +5 °C  

ALKALMAZÁSI ÉS ALAPFELÜLETI HŐMÉRSÉKLET 

Minimum +5 °C  

ANYAGSZÜKSÉGLET 

40-100 g/m
2
, az alapfelület nedvszívó képességétől, a felhordó eszköztől és a 

keverési aránytól függően. 

VÁRAKOZÁSI IDŐ 

- kb. 10 perc cementbázisú alapfelületen (cementesztrich, beton) 

- kb. 12 óra alacsony nedvszívású alapfelületen 

- kb. 2 óra fa felületen és faforgácslapokon 

- kb. 24 óra kalciumszulfát alapú felületen (vízzáró) 

Minden adat körülbelüli érték, melyek az időjárási viszonyoktól függően 
változhatnak. 

 

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE, KÖVETELMÉNYEK 

 Legyen megfelelő szilárdságú, teherbíró, alaktartó és tartósan 
száraz.  

 Tapadást csökkentő maradványoktól mentes, pl. por, 
szennyeződés, olaj, zsír és laza részek. 

 A felületkezeléseket vagy a padló bármilyen málló részét 
mechanikusan el kell távolítani és a padlót SCHÖNOX kiegyenlítő 
anyaggal kell javítani. 

 A vízben oldódó ragasztóanyag rétegeit (pl. szulfit-lúgos ragasztók) 
mechanikusan el kell távolítani. A megmaradt ragasztó 
maradványokat SCHÖNOX GEA alapozóval kell alapozni. 

 A vonatkozó érvényes előírások követelményeit, az 
iránymutatásokat és az adatlapokat kell alkalmazni. 

 

KEVERÉSI ARÁNY 

normál nedvszívó alapfelületen, mint: 
 

- cementesztrich és gyorskötő cementesztrich: 

1 kg SCHÖNOX KH : 5 liter víz 

- beton: 

1 kg SCHÖNOX KH : 3 liter víz 

 

kalciumszulfát alapfelületen, mint: 
 

- kálciumszulfát esztrich 

- gipszvakolat 

1 kg SCHÖNOX KH : 1 liter víz 
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fa alapfelületen: 

- faforgácslap vagy OSB 

- alkalmazza a SCHÖNOX KH anyagot hígítatlanul. 

 

tapadóhíd: 

Keverési arány a termék adatlap előírásai szerint. 

 

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS 

 SCHÖNOX KH nagyon alacsony káros anyag kibocsátású alapozó, 
melyet használat előtt keverjük fel vagy rázzuk fel.  

 A SCHÖNOX KH hideg, tiszta vízzel hígítható. 

 Száraz felületre hordjuk fel henger, ecset vagy kefe segítségével. 
Kerüljük összefolyások kialakulását. 

 A tapadóhíd felhordása előtt nedvesítse be a felületet. 

 A SCHÖNOX KH tapadóhídon „nedves a nedvesre” módszerrel 
dolgozzunk. 

 Használat után az eszközöket azonnal vízzel kell megtisztítani.  
 

MÉRÉSI ÉRTÉKEK Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok 
eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt 
ettől kissé eltérhet 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban 
meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani. 

JOGI TUDNIVALÓK A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat 
és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre 
álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szo-
kásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármi-
lyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő 
különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való 
megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség 
nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden meg-
rendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasz-
nálónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figye-
lembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjá-
ban rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon 
szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen eset-
ben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben 
kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást 
kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az 
előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 

  

 

           

      

      

      

      

            

      

      

      

 

Sika Hungária Kft. 

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6. 

Tel.: +36 1 371-2020 
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