
Technische gegevens
Basis: gemodificeerd silicaathars +
harder
Soortelijk gewicht (dichtheid):
1,3 kg/l
Materiaalverbruik:
ca. 1,3 kg/dm3

Opslagtemperatuur: niet onder +10
°C
Verwerkingstemperatuur:
niet onder + 15 °C
Verwerkingstijd: ca. 10min. bij +20 °C
Begaanbaar: na ca. 30 minuten
Vol belastbaar na ca. 24 uur

Alle gegevens zijn ca.-waarden en
zijn onderhevig aan wisselende omge-
vingstemperaturen.

Producteigenschappen
EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm
neutrale geur
eenvoudig mengen in de handige fles
geen menggereedschap nodig
gering verbruik
hoog belastbaar
snel verhardend
lage viscositeit
goed indringvermogen
geschikt op vloerverwarming
oplosmiddelvrij volgens TRGS 610

Toepassingsgebied
SCHÖNOX SGH is geschikt:
voor het vullen van scheuren in de
dekvloer en schijnvoegen
voor het verlijmen van nagellijsten en
metaalprofielen

binnen.

Mengverhouding
Volumedelen:
MV 1 : 1

Gebruiksaanwijzing
Component B in de fles bij component
A gieten.
Fles sluiten en minstens 15 seconden
intensief schudden.
Het mengsel moet een homogene
kleur zonder strepen vertonen.
De tule van de fles zo afknippen dat het
passend is voor de scheurbreedte.
Gemengd materiaal direct verwerken.
Als vulmiddel SCHÖNOX SGH in de
voegen gieten en overtollig materiaal
direct met een spatel verwijderen.
Als lijm SCHÖNOX SGH na korte rijp-
tijd (consistentiewordt lijm-vriendelijk)
met bijv. een spatel verdelen en de te
verlijmen delen direct aanbrengen.
Scheuren in de dekvloer worden als
volgt gesloten: scheur groter maken.
Afhankelijk van de scheurlengte, ge-
ometrie en gebruik, elke 20 - 50 cm

dwars insnijden en krammen inleggen.
Met SCHÖNOX SGH vullen en direct met
SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 - 0,8 mm)
overvloedig afstrooien. Scheur tot vol-
ledige uitharding niet belasten.

Verpakking
300 ml kunststof-fles
component A
300 ml kunststof-fles
component B
6 x 2 stuks per doos
Krammen (6 zakken à 20 stuks)

Opslag
SCHÖNOX SGH koel, droog en vorstvrij
bewaren.
Gedurende 1 jaar houdbaar
(in ongeopende verpakking).

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.

EMICODE
EC 1PLUS: zeer emissie-arm

Bijzondere gevaren
Informatie voor een veilige omgang
met chemische producten, zoals de
voornamelijk fysicalische, veiligheid-
technische, toxicologische en ecologi-
sche gegevens kunt u uit de actuele
veiligheidsdatabladen opmaken. De re-
levante vereisten, zoals bijv. verorde-
ning voor gevaarlijke stoffen zijn in
acht te nemen. Meer gegevens vindt u
in het internet onder www.schoenox.nl
Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Advies
Tip:

| www.schoenox.nl |

Productdatablad

SCHÖNOX® SGH
Twee-componentig reparatiemiddel op silicaathars-basis
geschikt voor het vullen van scheuren in de dekvloer, schijnvoegen en voor het verlijmen van nagellijsten
en. Inclusief krammen.
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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.

SCHÖNOX® SGH
Productdatablad
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Lege flessen van comp. B bewaren en
voor het aanmaken van kleinere hoe-
veelheden gebruiken.
Het bijwerken van SCHÖNOX SGH met
bijv. SCHÖNOX SHP is niet mogelijk.
Principieel: kwartszand gebruiken (z.
gebruiksaanwijzing).
Gereedschap direct met SCHÖNOX FIX
CLEAN reinigen.
Uitgehard materiaal kan alleen nog
mechanisch worden verwijderd.


