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SCHÖNOX AB duk er en membranduk for legging i normalt og høyt fuktbelastede og miljøer.
Høy rivestyrke polyetylen folie med vevd mønstre på begge sider. SCHÖNOX AB duk benyttes også i SCHÖNOX BALTERRA ®-systemer.
For inn- og utendørs bruk. Duken festes med IFIX som er et rullbart sementbasert lim

Produktegenskaper

Bruksanvisning

 Vanntett og damptett
 Dampmotstand Sdm = 96

 Begynn med veggene for å unngå
eventuelle skader på gulvet under
arbeidets gang.

 EC1 PLUS meget lavt emisjonsutslipp
 Lett og montere
 Sprekkoverbyggende
 Fleksibel
 Beskytter fuktømfintlige underlag
 God vedheft mot SCHÖNOX festemasser
 For inn- og utendørs bruk
 Benyttes også som en del av SchönoxBalterrasystemet

Bruksområder
 I høyt belastede områder som våtrom,
terapirom i sykehus.
 På gulv og vegg kombinert med fliser
 Til varmegulv.
 Inn- og utendørs bruk.
 På terrasser, balkonger, svømmehaller og
lignende.
 Til områder med hard og tung trafikk.
 Kan installeres på dybder ned til 10m.

Underlag
 Våtromsplater
 Sementbasert sparkel
 Betong, puss
 Påstøp
 Keramiske fliser
 Gipsplater

Vegg:
 Monter først tettebåndet i overgang gulv vegg og på alle ytterhjørner
 Tettebåndet presses inn i den ferske
iFIXmassen
Montering av AB duk:
 Tilpass lengden slik at produktet
overlapper tettebåndet med ca. 5cm.
 Skjær hull i duken og tilpass der det er
rørgjennomføringer
 Press duken inn i den ferske iFIXmassen,
benytt plastsparkel som medfølger til å
presse ut eventuelle luftbobler

Gulv:
 Monter SCHÖNOX selvklebende
slukmansjett over sluket.

 Påfør deretter iFIX over slukmansjetten og
på gulvet, slik at det dekker hele dukens
bredde.

 Lim ned duken og press ut eventuelle
luftbobler

 Smør iFIX i ca. 10cm. bredde over alle
skjøter til slutt

Forbehandling av underlag
 Underlaget skal være tilstrekkelig tørt,
stabilt, fast, rent, fritt for olje, fett og støv.
 Gamle keramiske fliser må rengjøres
grundig, evt. slipes ned.
 Svake og løse overflater fjernes mekanisk
 Underlaget skal maks. inneholde en RF på
85 % samt holde en temperatur mellom
+10C - +25C

.
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Tekniske data
 Type:
 Farge:
 Tykkelse
 Lengde
 Bredde
 Densitet:
 Sdm
 Temperaturbestandighet:

Propypropylenvev og
modifisert polyeten
Grå
0,5mm
30m/10m
1m
Ca. 280/m
96m
-30 °C til + 90 °C
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Informasjonen er basert på laboratorieprøver og lang erfaring. Opplysningene er orienterende og har til hensikt å hjelpe bruk eren til å finne
frem til riktige produkttyper og arbeidsmetorder Da arbeidsforholdene ligger u tenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de
resultater som oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil ved ett av våre produkter.

Informasjonen er basert på laboratorieprøver og
lang erfaring. Opplysningene er orienterende og
har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til
riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da
arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan
vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som
oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil
ved ett av våre produkter.

The SCHÖNOX management system is certified
according to ISO 9001 and 14001 by DQS.
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