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TERMÉK ADATLAP 
SCHÖNOX® PGH 
 

KÉTKOMPONENSŰ REPEDÉSJAVÍTÓ ÉS RAGASZTÓ ANYAG 

 
 

TERMÉKLEÍRÁS Kétkomponensű javítóanyag, mely alkalmas az esztrich repedéseinek és 
álhézagjainak feltöltésére, valamint zsindelyszegek, fém részek, valamint 
természetes és mesterséges kövek ragasztásához. Esztrich javító kapcsokkal.  

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

A SCHÖNOX PGH alkalmas:  

• Esztichek repedéseinek és álhézagjainak feltöltésére (aszfalton lévő 
repedésekhez a SCHÖNOX PU 900-at használja) 

• Zsindelyszegek, fém részek, természetes és mesterséges kövek 
ragasztásához 

bel- és kültéri használatra. 

TERMÉKELŐNYÖK 

• vízmentes 

• kis anyagszükséglet / nagy fedőképesség 

• erősen terhelhető 

• gyors keményedés 

• tölthető 

• alacsony viszkozitás 

• jó behatolási képesség 

• alkalmas padlófűtéshez 

 

TERMÉKADATOK  

MEGJELENÉS VEGYI BÁZIS 

poliészter műgyanta és keményítő 

SZÍN 

bézs 

CSOMAGOLÁS 

- 1 kg-os fém doboz poliészter műgyanta 

- 20 g-os tubus + esztrich javító kapcsok 
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SŰRŰSÉG 

kb. 1,5 kg/l 

TÁROLÁS TÁROLÁSI FELTÉTELEK / ELTARTHATÓSÁG 

A SCHÖNOX PGH-t hűvös (legalább 0°C), száraz és fagymentes körülmények 

között tárolja. Bontatlan csomagolásban az eltarthatósága 1 év.  

MŰSZAKI ADATOK BEDOLGOZÁSI IDŐ 

7 – 15 perc, a keményítő adagolásától függően 

TERHELHETŐ 

30 – 60 perc múlva, a keményítő adagolásától függően 

Minden itt szereplő érték közelítő jellegű és függ a helyi éghajlati 

változásoktól. 

RENDSZERINFORMÁCIÓ  

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET 

Minimum +15 °C  

ANYAGSZÜKSÉGLET/FEDŐKÉPESSÉG 

kb. 1,5 kg/dm3 

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS 

• Adja a keményítő komponenst (B) a műgyanta komponenshez (A) 
és egy keverőgép segítségével keverje össze, míg homogén 
keveréket kap. 

• A bedolgozási időt befolyásolja a keményítő adagolása. Az összes 
keményítő (20 g) felhasználásával a munkaidő kb. 7 perc. 

• A keveréket azonnal használja fel. 

• Öntse a SCHÖNOX PGH-t közvetlenül a hézagba/repedésbe és a 
felesleget azonnal oszlassa szét egy spatula segítségével. 

• A SCHÖNOX PGH SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 – 0,8) homokkal 
tölthető. 

• Ragasztáshoz a SCHÖNOX PGH-t közvetlenül a ragasztandó részekre 
hordja fel, majd tegye azokat a megfelelő helyre. 

• Repedések zárása kemény esztrich esetén: szélesítse ki a repedést, 
20 cm-ként vágja át keresztirányban és helyezzen bele egy esztrich 
javító kapcsot. A repedést SCHÖNOX PGH-val zárja le és még 
nedves állapotában SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 – 0,8 mm) 
homokkal szórja be feleslegben. Ne terhelje a repedést, amíg az 
nem szilárdult meg. 

 

MEGJEGYZÉSEK A 

FELDOLGOZÁSHOZ, 

KORLÁTOZÁSOK 

 

• Használat után azonnal tisztítsa meg az eszközöket SCHÖNOX FIX 
CLEAN-nel. 

• A megszilárdult anyag csak mechanikusan távolítható el. 
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MÉRÉSI ÉRTÉKEK Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgála-
tok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körül-
mények miatt ettől kissé eltérhet 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, 
toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adat-
lapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezése-
ket 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 szokásos körülmények között kezelik, használják, 

tárolják. Ezen információkból, bármilyen 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 megrendelést 

elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasz-

nálónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell 

figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. 

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás 

időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a 

műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok 

között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. 

Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgála-

tunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, 

mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti fel-

hordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes. 
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Sika Hungária Kft. 

2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7. 

Tel.: +36 1 371-2020 

Fax: +36 1 371 -2022 

info@hu.sika.com         www.sika.hu 

mailto:info@hu.sika.com
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