
  

| Produktegenskaber
 EC1PLUSR 

 støvreduceret 

 inde- og udendørs

 til gulve og vægge

 diffusionsåben

 fleksibel

 revneoverbyggende op til 0,75 mm

 smidig konsistens

 underlag med gulvvarme

 aldersbestandig

| Anvendelsesområde
SCHÖNOX 1K DS PREMIUM anvendes til 

vandtætning inde- og udendørs i baderum, 

på terrasser, pools, altaner o.lign. inden 

montering af keramiske fliser på gulv 

og væg. Kan anvendes i offentligt og 

industrielt miljø på mineralske underlag 

som fx. beton. 

| Systemer
SCHÖNOX 1 K-DS PREMIUM indgår i systemer-

ne, SCHÖNOX Poolline og SCHÖNOX Balterra 

der omhandler henholdsvis svømmebassiner 

samt balkoner og terrasser.

| Egnede underlag
  Betonelementer, støbte betonvægge 

og dæk ældre end 3 måneder 

  Letbeton

  Pudsede vægge 

  Cementspartlede underlag

   Plader med cementbaserede overflade

| Forbehandling af underlag
 Underlaget skal være rengjort, så det 

fremstår fri for fedt, olie, sæberester

og andre skillemidler. 

 Det skal være tørt, tryk- og trækfast

Støvreduceret og hurtighærdende cementbaseret membran til vandtætning af altaner, terrasser, svømmebassiner, o.lign. 

SCHÖNOX  1 K DS PREMIUM anvendes inde- og udendørs i offentlig og industrielt miljø på underlag som beton o.lign. inden mon-

tering af keramiske fliser. Ønskes et MK-godkendt badeværelse anvendes SCHÖNOX HA eller 2K-DS RAPID med tilhørende Wetstop

produkter, som indgår i vores MK-godkendte vådrumssystemer. 

| SCHÖNOX
®  

| Tekniske data
  Basis:                               

    cementbaseret

  Farve:                               

   grå

  Densitet: 

    ca. 1200 kg/m2 

  Brugstid:                           

   ca. 50 min. ved +20 °C

 Gangbar: 

   ved 1 lag:  ca. 3 timer

 Belægningsklar:         

   væg: ca. 2 timer                gulv: ca. 4 timer

   ude: ca. 24 timer

   Arbejdstemperatur:         

   bedst mellem +15 °C og    

   +25 °C og aldrig under +5 °C 

  Forbrug:         

   1,3 kg/m2 påført ved 1 lag.                     

 Temperatur bestandig:     

    -20 °C til  +80 °C  

Alle angivne tider er afhængige af temperatur 

og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den 

enkelte byggeplads

|  www.schonox.dk  |

 Svage og løse områder fjernes mekanisk  

og eventuelle ujævnheder, lunker og

revner repareres med en SCHÖNOX spartel- 

masse, så der opnås en ensartet overflade

 Normalt sugende underlag primes med 

Schönox KH blandet med vand 1:3

 Stærkt sugende underlag fugtes med 

vand og derefter slammes overfladen med 

et vedhæftningsslammelag. Bland 1 kg

SCHÖNOX 1 K DS PREMIUM med 1 liter vand. 

Blandingen børstes godt ind i underlaget. 

Stærkt sugende underlag er f.eks. beton, 

spartlede overflader, pudslag, o.lign. 

18 kg SCHÖNOX 1 K-DS PREMIUM pulver 

blandes med 4,90 liter rent, koldt vand til en 

homogen og klumpfri masse.

| Standarder 
 EN 14891: CM O2 P

Produktinformation
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| Blanding



| Brugsanvisning
 Bedste arbejdstemperatur er, når   

temperaturen i underlag og lokale   

er mellem +15 °C og +25 °C

 Kontrollér at RF i luften er mindst

35 % ved +20 °C

 Forbered underlaget som foreskrevet i  

afsnittene: Forbehandling af underlag   

 Bland SCHÖNOX 1K DS PREMIUM omhyg-

geligt i det foreskrevne blandingsforhold.

 Omkring rørgennemføringer monteres

Wetstop MP Rørmanchet 6380/81/82.       

Påfør et lag 1K-DS PREMIUM med rulle  

eller pensel og montér manchetten i den 

våde masse. Tryk den godt fast, således 

at buler og luftlommer undgås.

 Ved gulvafløb monteres den selvklæ-

bende Wetstop MG Afløbsmanchet 3646.

Gnid den godt fast, således at buler og

luftlommer undgås 

 I indvendige og udvendige hjørner, ved  

overgangen mellem gulv og væg samt

over eventuelle pladesamlinger monte- 

res Wetstop KL Tætbånd 3797/98 i 

et lag SCHÖNOX 1 K-DS PREMIUM, der 

påføres med rulle eller pensel. Båndet 

gnides godt fast i massen.

 SCHÖNOX 1 K-DS PREMIUM påføres 

med en tandet spartel (4x4 mm  

eller 6x6 mm tanding) herefter glittes 

inden for 10 min. med en glat spartel.

 Ved svømmebassiner og pools, kontakt 

Teknisk Service.

| Emballage
 18 kg sæk

| Lagring
  Opbevares tørt og køligt

 1 år i tæt, lukket emballage

| Supplerende produkter
  Wetstop MP Rørmanchet 6380/81/82

  Wetstop MG Afløbsmanchet 3646

 Wetstop KL Tætbånd 3797/98

 SCHÖNOX Vinkelbånd HA 3647/48

| Sikkerhed og miljø
   Se senest opdaterede sikkerhedsdata-

blad for produktet.  

|  www.schonox.dk  |

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika 

Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller 

mundtligt har givet til købere eller slutbrugere 

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne 

erfaringer og baseret på godkendt praksis og det 

teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau 

på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag 

eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af 

nogen art, og som ikke medfører noget yderligere 

ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der 

måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 

Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at 

undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores 

produkter er egnede til den påtænkte brug og i øv-

rigt at sørge for, at produkterne opbevares og an-

vendes på korrekt måde i overensstemmelse med 

meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete 

forhold, således at skader eller mindre tilfreds-

stillende resultater undgås.  Enhver ordre er alene 

accepteret og enhver leverance alene effektueret i 

henhold til  Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og 

leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 

accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. 

Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-

tisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 

i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 

skal betragtes som vejledende, med mindre andet 

er angivet.

  The Sika management system is certified to 

ISO 9001 and 14001 by SQS. 

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703 

schonox@dk.sika.com

schonox.dk  •  sika.dk
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