
Technische gegevens
Basis: synthetische vezels met
speciale coating
Kleur: lichtgroen
Materiaaldikte: ca. 1 mm
Warmtedoorlaatbaarheidsweerstand
0,01 m² K/W
Baanbreedte: 2 m
Baanlengte: 20 m
Rol gewicht ca. 40 kg
Oppervlakte gewicht: ca. 1000 g/m²

Producteigenschappen
met testrapport
Door het Duitse Instituut voor Bouw-
techniek (DIBt.) emissiegetest bouw-
product. Toelatings-nr.:
Z-158.10-215
EMICODE EC 1: zeer emissie-arm
voor vloeren
dimensiestabiel
hechtvriendelijk oppervlak
eenvoudig en snel te verwerken
geschikt op vloerverwarming
bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529
reinigingsbestendig
geringe opbouwhoogte
gering oppervlaktegewicht

Toepassingsgebied
SCHÖNOX WECHSELVLIES is een hoog-
waardige renovatiemat voor het verwij-
derbaar leggen van dimensie-stabiele:
textiele vloerbekledingen
(let op advies!)
PVC-bekledingen (let op advies!)
CV-vloerbekledingen

op geschikte bekledingslagen zoals:
oude, textiele vloerbekledingen
(poolhoogte max. 5 mm)
oude en nieuwe bekledingslagen zo-
als bv. PVC-, linoleum, parket, laminaat,
kurk, rubber, natuursteen en tegels
vlakke zuigende en niet-zuigende
ondergronden binnen

Eisen aan de ondergrond
Voldoende vastheid, draagkrachtig,
duurzaam droog en vlak (DIN 18 202
Tab. 3, min. regel 3).
Vrij van lagen die de hechting kunnen
verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie,
vet en losse delen.
Scheidings- en sintellagen e.d. op ge-
schikte mechanische manier bv. door
schuren, stralen of frezen verwijderen.

Niet onderkelderde ruimtes moeten
volgens bouwkundige norm tegen
opkomend vocht afgedicht zijn.

Gebruiksaanwijzing
Let op voldoende acclimatisering van
de mat en de bekleding.
Aanbevolen verwerkingstemperatuur
15 °C vloer-, 18 °C luchttemperatuur, <
65 % rel. luchtvochtigheid.
SCHÖNOX WECHSELVLIES alleen in ont-
spannen toestand op maat snijden.
Dematmoet baan aan baan, onder een
hoek van 90° t.o.v. de latere vloerbe-
kledingsrichting worden gelegd.
De naden dubbel doorsnijden.
Tussen de banen ca. 1 mm, van alle ver-
ticale bouwdelen ca. 3mmafstand hou-
den.
Bij bestaande bekledingen onder elke
naad de meegeleverde papierstrook
leggen.
Voor het verlijmen van geschikte vloer-
bekleding op de SCHÖNOX WECHSEL-
VLIES adviseren wij SCHÖNOX EMICLAS-
SIC. Let op een voldoende afluchttijd.

Verpakking
20 meter rol

Opslag
SCHÖNOX WECHSELVLIES koel, droog
en staande opslaan.

Milieu
Materiaalresten en verbindingen tus-
sen bekleding en SCHÖNOX WECHSEL-
VLIES moeten als bouwplaatsafval wor-
den afgevoerd.

EMICODE
EC 1: zeer emissie-arm

Advies
De stoelrollenbelastbaarheid en het in-
drukgedrag van het oppervlak kan in
combinatie met de SCHÖNOXWECHSEL-
VLIES veranderen. De voorschriften van
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SCHÖNOX® WECHSELVLIES
Zeer emissie-arme wissellaag
voor het verlijmen van dimensie-stabiele textiele, PVC- en CV-vloerbekledingen op oude werkvloeren,
binnen. Emissie getest bouwproduct volgens DIBt-principe.
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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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de fabrikant moeten in acht worden ge-
nomen.
Let op de productdatabladen van aan-
vullende producten. In geval van twijfel
adviseren wij nadere informaties van
de fabrikant in te winnen.
Het verleggen van textiel-bekleding
met een hoog krimpgedrag (bijv. na-
tuurvezel-bekleding), van zeer stugge
textiel-bekleding (naaldvilt), weefstof-
fen mit patroon of tapijttegels is niet
aan te raden.
Het leggen van PVC-lamellen, speci-
ale bekleding zonder PVC (bijv. PUR-
bekleding), rubber-bekleding en lino-
leum wordt afgeraden. Eine Verle-
gung von PVC-Designbelägen, Spezi-
albelägen ohne PVC (z.B. PUR-Belä-
gen), Kautschukbelägen und Linoleum
ist nicht empfehlenswert
Bij het verleggen op een ondergrond
met een hoog/laag-struktuur (bijv. ce-
ramiek, parket)zullen de contouren in
de loop van de tijd zichtbaar worden.
PVC- en CV-bekleding kunnen tot een
oppervlakte van max. 70 m² worden
verlegd. Bij textiel-bekleding is er geen
beperking.
De geldige normen, richtlijnen enmerk-
bladen zijn van toepassing. In geval van
twijfel speciale informatie bij de SCHÖ-
NOX technische dienst inwinnen.
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.


