
Technische gegevens
Basis: kunstharsgebonden glasvezel

Kleur: antraciet

Materiaaldikte: ca. 1,2 mm

Baanbreedte: 2,00 m

Baanlengte: 25 m

Rol gewicht ca. 52,5 kg

Oppervlakte gewicht: ca. 1,05 kg/m²

Producteigenschappen
met testrapport

neutrale geur

voor vloeren

voor binnen

geschikt voor drainage

eenvoudig en snel te verwerken

dimensiestabiel

bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529

reinigingsbestendig

geringe opbouwhoogte

gering oppervlaktegewicht

oliebestendig

vlakliggend

maatstabiel, ook bij langere banen

makkelijk weer op te nemen

Toepassingsgebied
SCHÖNOX TRENNLAGE is inzetbaar onder
alle geschikte bekledingen zoals:
textiele bekledingen zoals naaldvilt,

weefstoffen zonder patroon, overige

textiele bekledingen (let op advies!)

PVC-bekledingen (let op advies!)

CV-vloerbekledingen

Ondergronden
SCHÖNOX TRENNLAGE is geschikt voor
vlakke, zuigende en niet-zuigende on-
dergronden zoals bv.:
oude en nieuwe vloeren zoals bv.

bestaande ondergronden zoals

keramische bekledingen, natuursteen-

bekledingen en terrazzo

linoleum, PVC, CV

magnesietvloeren

oude oppervlaktes met beschermings-

laag/coating

parket

voormalige industrievloeren

niet voor bekleding geschikte ondergron-

den zoals bv.

cementdekvloeren (niet verwarmd)

met verhoogd vochtpercentage (rest-

vochtgehalte ≤ 5 CM-%)

jonge betonondergronden zonder

vloerverwarming, restvochtgehalte

≤ 8,0 gew.-% (vochtmeting middels

de darrmethode)

nieuwe niet verwarmde calciumsul-

faatgebonden (anhydriet) dekvloeren,

restvochtgehalte ≤ 2,0 CM-%, bij vol-

doende ventilatie via speciaal ge-

schikte plinten.

cementaire niet verwarmde onder-

gronden bij optrekkende vochtigheid

uit de ondergrond (geen drukkend wa-

ter), bv. kelders, bij voldoende ventila-

tie via speciaal geschikte plinten

met olie of scheidingsmiddelen (bv.

was) vervuilde ondergronden

Demat is geschikt voorwoonhuizen, kan-

toren, scholen en horeca. Niet geschikt

voor bv. artsenpraktijken, verzorgings-

huizen of ziekenhuizen.

Eisen aan de ondergrond
Voldoende vastheid, draagkrachtig en

vlak (DIN 18 202 Tab. 3, min. regel 3).

Voor een volvlakkige egalisatie van

cementaire ondergronden met ver-

hoogde vochtigheid zijn alleen vol-

doende vochtigheidsstabiele egaliseer-

middelen zoals SCHÖNOX DSP of SCHÖ-

NOX DE geschikt. Calciumsulfaatgebon-

den dekvloeren (anhydriet) met ver-

hoogde vochtigheid alleen met gipsge-

bonden SCHÖNOX egaliseermiddelen

(min. 2 mm) egaliseren. Bij deelrepa-

ratie of gedeeltelijke oneffenheden in

ondergronden met verhoogd vochtper-

centage het standvaste egaliseermid-

del SCHÖNOX FS of SCHÖNOX PL (SCHÖ-

NOX PL niet op calciumsulfaatgebon-

den dekvloeren) toepassen. Voor de

grondering van bovengenoemde on-

dergronden zijn SCHÖNOX VD geschikt.

Oude bekledingen moeten vast liggen

en zonodig worden gereinigd.

Gedeeltelijk geëgaliseerde, afge-

werkte vloeren moeten bovendien

worden geschuurd en vervolgens ega-

liseren met het standvaste, kunststof-
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SCHÖNOX® TRENNLAGE
Flexibele ontkoppelingsmat
voor de stabilisatie en dampdichte ontkoppeling van bekledingen, vooral op voor bekleding ongeschikte

ondergronden binnen.
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veredelde, fijne egaliseermiddel SCHÖ-

NOX FS.

De eisen volgens de geldige normen,

richtlijnen en merkbladen zijn van

toepassing.

Gebruiksaanwijzing
SCHÖNOX TRENNLAGE wordt los op

de ondergrond gelegd. De mat wordt

in banen parallel, maar stootvoegver-

springend t.o.v. de latere bekledings-

richting gelegd. Bij geschikte PVC-te-

gels de scheidingslaag enigszins diago-

naal leggen. Minstens 3 mm afstand

houden van alle verticale bouwdelen

(dit geldt ook voor de bekleding). Het

eind van de rol bij voorkeur aan de ran-

den verwerken en in het vlak als kop-

kant vermijden.

Oppervlaktebegrenzing is niet noodza-

kelijk.

Let op voldoende acclimatisering van

de mat en de bekleding.

Aanbevolen verwerkingstemperatuur

#1# vloer-, #2# luchttemperatuur,

#3# rel. luchtvochtigheid.

SCHÖNOX TRENNLAGE alleen in ont-

spannen toestand op maat snijden.

Al naargelang de toestand van de

scheidingslaag bij naden deze evt. dub-

bel doorsnijden.

De mat moet tijdens de werkzaamhe-

den tegen doorstoten of -snijden wor-

den beschermd.

Bij bestaande bekledingen onder elke

scheidingslaagnaad een papierstrook

leggen.

Geadviseerde lijmen voor de verlijming
/ fixering op de mat:
SCHÖNOX EMICLASSIC voor het verlij-

men van geschikte PVC, CV of textiele

bekledingen. Geadviseerde vertanding:

Voor PVC/CV TKB A4, de inlegtijd is de

hechtfase. Voor textiele bekledingen

TKB A2, B1 of B2 - afhankelijk van de

bekledingsrug. De inlegtijd is de half-

natte fase (productdatablad in acht ne-

men). Gebruikelijke SCHÖNOX-textiel-

bekledingslijmen zijn niet geschikt.

SCHÖNOX MULTIFIX voor het fixeren

van geschikte CV- of textiele bekledin-

gen. Geadviseerd gereedschap: Kort-

haarige vachtrol, de inlegtijd is de half-

natte fase. (Productdatablad in acht ne-

men).

De bekleding in het lijmbed middels

aanwrijfkurk inleggen en aanwrijven

zodat geen blazen onstaan. Naden

en kopse kanten aanwrijven. Na een

wachttijd nogmaals nawrijven of aan-

walsen.

In doorgangsbereiken (bv. deur) de

scheidingslaag met dubbelzijdig plak-

band of bv. SCHÖNOX SUPERFIX fixeren.

Aangezien bij het betreden door de

luchtverplaatsing vochtigheid via de

randvoeg wordt afgevoerd, moet er bij

het toepassen op ondergronden met

verhoogde vochtigheid op voldoende

ventilatiemogelijkheid van de plinten

worden gelet. Plinten met ingebouwde

ventilatie (bv.Weser Bouwprofielen) of

bv. houten plinten met roestvrije sluit-

ring gebruiken.

Verpakking
25 meter rol (50 m²)

Opslag
SCHÖNOX TRENNLAGE koel, droog en

staande opslaan.

Milieu
Materiaalresten en verbindingen tus-

sen bekleding en SCHÖNOX TRENN-

LAGE moeten als bouwplaatsafval wor-

den afgevoerd.

Advies
Let op de productdatabladen van aan-

vullende producten. In geval van twijfel

adviseren wij nadere informaties van

de fabrikant in te winnen.

De stoelrollenbelastbaarheid en het in-

drukgedrag van het oppervlak kan in

combinatie met de SCHÖNOX TRENN-

LAGE veranderen. De voorschriften van

de fabrikant moeten in acht worden ge-

nomen.

Bij het verlijmen van naaldviltbekledin-

gen met hoge zelfspanning kunnen in

de beginfase welvingen aan de kop-

kanten en aan de langsnaden ontstaan.

Dit verschijnsel verdwijnt bij de accli-

matisering van de constructie na een

paar weken. I.v.m. de krimp-/uitz

Het is niet raadzaam natuurvezelbekle-

dingen of losliggende tegels met PVC

of een bitumenlaag te verlijmen.

Het is niet raadzaamPVC-design-bekle-

dingen als delen/plaattegels, of gelei-

dende PVC-bekledingen (die met gelei-

dende lijm moeten worden gelijmd) en

linoleum te verlijmen.

Toepassing op ondergronden die met

schadelijke stoffen zoals PAK, PCB e.d.

zijn belast, is niet mogelijk.

I.v.m. de isolerende luchtlaag onder de

scheidingslaag en de hiermee samen-

hangende verhoogde warmteweer-

stand, is de toepassing op ondergron-

den met vloerverwarming niet altijd

geschikt.

Bij bureaustoelbelasting van de mat

met geschikte PVC of CV-bekledingen

zijn alleen rollen van het type W (zacht

loopvlak) volgens DIN EN 12 529 ge-

schikt.

Het is niet raadzam de voeg aan de ver-

ticale bouwdelen met elastisch voeg-

materiaal te sluiten.

Bij het verlijmen op keramiek of na-

tuursteen zullen de voegen zich op den

duur aftekenen.

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.



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.
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