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Wij van SCHÖNOX behoren tot de SIKA Deutschland GmbH. Wij ontwikkelen en produceren 

bouwchemische producten voor het verlijmen van keramiek en vloerbedekkingen voor de 

vakman. Het assortiment bevat tegel- en vloerlijmen, voegsel, egaliseermiddelen, 

snel-cementdekvloeren, gronderingen, afdichtingen en wandreparatiemortels. SCHÖNOX 

producten worden in meer dan 20 Europese landen en Noord-Amerika verkocht. Onze 

belofte: Wij zullen er alles aan doen om het arbeidsleven van de verwerker, door gebruik te 

maken van onze producten en diensten, elke dag te verbeteren.

|  SCHÖNOX stelt zich voor





Bestellingen

  Marion Sundermann +49 2547 910-266

  Fax +49 2547 910-268 

Administratie

  Berthil Brands +49 2547 910-228

  Corina Iking +49 2547 910-229

  Fax +49 2547 910-239 

Buitendienst Nederland

  Klaus Bartmann (Manager Nederland) 

 Mobiel 06-53 130347 

 Fax D +49 2547 910-239

  Albert Sprokkereef (Verkoopleider)

 Mobiel 06-53 362138

  Jan-Willem van Harten (West)

 Mobiel 06-22 779184

  Remco Ponsen (Zuidwest)

 Mobiel 06-53 814510

  Theo van Schaik (Zuidoost)

 Mobiel 06-53 649266

  Gertjan Modderman (Noord)

 Mobiel 06-20 634764

  Benny van Nuil (Oost)

 Mobiel 06-11 316386 

Technische Service

n  Ruud Stam     

Mobiel 06-53 164501

|  Waar u ook werkt:

als het erop aankomt, staat 

u er nooit alleen voor !

|  Contact
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6 Voorstrijkmiddelen

|  Voor elke situatie de 

juiste oplossing

Elke professionele verwerker kent de situatie waarbij de uitvoering van de 

werkzaamheden onder enorme tijdsdruk staat. Zeker als de ondergrond het vereiste 

restvochtpercentage nog niet heeft bereikt en tijdsverlies hoe dan ook moet worden 

vermeden. Met SCHÖNOX gronderingen kiest de verwerker dan voor een betrouwbare 

oplossing.



7Voorstrijkmiddelen

Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code doos: verpakking: verpakkingseenheid:
487643 4016447007096 200,0-kg-vat 2/pallet
483197 4016447010614 10,0-kg-jerrycan 60/pallet
483275 4016447010607 5,0-kg-jerrycan 90/pallet
483343 4016447001209 4016447001124 1,0-kg-kunststof-fles 12/doos-30/pallet

|  SCHÖNOX KH 
Oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie

Verzepingsresistente grondering voor cementgebonden ondergronden als zuigvermindering en hechtgrondering. 

Vochtbescherming voor calciumsulfaatgebonden ondergronden. Voor binnen en buiten.

GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-armplus

verwerkingstemp.: niet onder +5 °C
droogtijd: ca. 10 min. tot 24 uur
verbruik: ca. 40-100 g/m2 
houdbaar: 1 jaar

Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code doos: verpakking: verpakkingseenheid:
483277 4016447016609 5,0-kg-jerrycan 90/pallet
483542 4016447016593 4016447016586 1,0-kg-kunststoffles 16/doos-32/pallet

|  SCHÖNOX KH FIX 
Gebruiksklare, oplosmiddelvrije kunsthars-hechtdispersie

Voor minerale ondergronden als vochtbescherming, ter hechtverbetering en zuigvermindering. Vooral geschikt als 

grondering op calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet), bij korte droogtijd. Voor binnen en buiten. 

GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-armplus

verwerkingstemp.: niet onder +5 °C tot +30 °C
droogtijd: ca. 1 uur 
verbruik: ca. 150 - 200 g/m2

houdbaar: 1 jaar

Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code doos: verpakking: verpakkingseenheid:
483284 4016447018726 12,0-kg-kunststofemmer 40/pallet
483203 4016447010454 5,0-kg-kunststofemmer 90/pallet
483348 4016447010676 4016447010683 1,0-kg-kunststofemmer 8/doos-24/pallet

|  SCHÖNOX SHP 
Zeer emissiearme, oplosmiddelvrije, 1-componentige speciale acrylaatdispersie

Speciale acrylaatgrondering voor gladde, dichte en niet-zuigende ondergronden. Vooral geschikt voor het verlijmen 

op oude keramische bekledingen. Voor binnen en buiten. 

GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-armplus

verwerkingstemp.: niet onder +5 °C
droogtijd: ca. 0,5-3 uur
verbruik: ca. 100-150 g/m2 
houdbaar: 1 jaar
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Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
552099 7612895434148 11-kg-jerrycan 60/pallet

|  SCHÖNOX HP RAPID 
Oplosmiddelvrije 1K-PU-grondering

geschikt voor de toepassing op ondergronden met verhoogd restvochtgehalte. Ook op vloerverwarming! Voor het 

verstevigen van de bovenliggende dekvloerrandzone en het reguleren van de zuigkracht. Binnen en buiten toepas-

baar. De snelle en zekere oplossing voor kritieke ondergronden. 

GISCODE RU1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

verwerkingstemp.: niet onder +15 °C
droogtijd:  ca. 40 min. tot 12 uur
verbruik: ca. 100-250 g/m2 
houdbaar: 1 jaar

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
487931 4016447021856 4,5-kg-combiemmer: 3,0-kg comp. A en 1,5-kg comp. B 55/pallet

Quarzsand (0,2-0,8) 488270 4016447004293 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX GEA 
Oplosmiddelvrije epoxyhars-grondering

Voor het gronderen van zuigende en niet zuigende ondergronden. Hechtbrug voor egaliseermiddelen en dunbedmor-

tels. Ook geschikt als bindmiddel voor het maken van reactiehars-reparatiemortels. Voor binnen en buiten. 

GISCODE RE 1 - epoxyhars product, oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

verwerkingstemp.: niet onder +10 °C
droogtijd: ca. 16 uur
verbruik: ca. 200-300 g/m2 
houdbaar: 2 jaar
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K
H

K
H

 F
IX

S
H

P

G
E
A

H
P

 R
A

P
ID

Eigenschappen

Basis Dispersie Dispersie Dispersie 2-K Epoxyhars 1-K Polyurethan

EMICODE EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS EC 1PLUS R EC 1PLUS R

Oplosmiddelvrij

Voor binnen

Voor buiten (a)

Geschikt op verwarmde cementdekvloeren

Voor wand en vloer

Concentraat, waterverdunbaar

Kant-en-klaar

Snelle droging op gladde, niet-zuigende ondergronden

Zeer snelle droging op gipsgebonden ondergronden

Zuigmindering op

Beton (min. 3 maanden oud, zuigend) 1 : 3

Cellenbeton 1 : 5

Metselwerk 1 : 5

Cementpleister CSII, CSIII, CSIV volgens DIN EN 998-1 1 : 5

Cementvloeren volgens DIN 18560 1 : 5

SCHÖNOX snelcement dekvloeren 1 : 5

Andere niet-vochtgevoelige ondergronden 1 : 5

Hechtverbetering op

Gladde, dichte en niet zuigende betonvlaktes

Gietasfalt IC10 en IC15 volgens DIN 18560

Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en 
natuursteen

Oude, watervaste lijmresten (zo veel mogelijk verwijderd)

Egalisatiemiddelen (aanbrengen van de 2de laag) 1 : 1

Cementvezelplaten 1 : 3

Metaal (anticorrosiemaatregel in acht nemen)

Vastzittende epoxyhars-coating, verzegelingen (evt. proefvlak 
maken)

Vastliggende oude PVC-bekledingen (gereinigd en geschuurd) 
in particuliere omgeving

Vochtbescherming op

Calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560 1 : 1

Gipspleisterwerk volgens DIN EN 13279-1 1 : 1

Gipskarton-, gipsvezelplaten 1 : 1

Gipsblokken, fibersilicaatplaten 1 : 1

Droge dekvloeren 1 : 1

Vastliggende houten planken puur

Houtspaanplaten (V 100), vakkundig verwerkt, verschroefd en/
of verlijmd

puur

Magnesietgebonden dekvloeren (mineraal)

Ondergronden met wateroplosbare lijm- en egaliseerresten, 
verregaand verwijderd

(a) Buiten, alleen in verbinding met SCHÖNOX 2K DS RAPID
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|  Toepassingssystematiek  |



|  Klaar voor iedere uitdaging

Met de tegellijmen van SCHÖNOX bent u van alle markten thuis, het maakt niet uit voor 

welke aanvraag. Door de tegellijmen in dun-, midden en dikbed te verwerken, zijn deze 

universeel geschikt. Verwerkers kunnen zeer efficiënt werken, omdat door gebruik van

lichtgewicht vulstoffen bijvoorbeeld meer m²-prestatie bereikt kan worden.

10 Tegellijmen



11Tegellijmen

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
483297 4016447019761 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX Q9 
Snel afbindende, trashoudende en flexibele universeel-poederlijm en plaatsingsmortel

Vooral voor het verlijmen van gecalibreerd, niet gecalibreerd en niet doorschijnende verkleuringsgevoelige natuur-

steen, porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun-, middel- en dikbedmethode alsook van 

banen en handvormtegels. Voor wand en vloer. Geschikt als vloeibedlijm op vloeren. Verbruiksbesparend door toe-

passing van lichtgewicht vulstoffen. Voldoet aan de richtlijn voor flexmortels van de Duitse bouwchemie.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 FTE

S1

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 6 maanden

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 TE

S1
eco
premium
solution

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
491612 4016447023737 15,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX Q8 
Speciale, stofarme light poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, zeer verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met 

lichtgewicht vulstoffen. SCHÖNOX Q8 voldoet aan de eisen van de „Richtlijn voor flexmortels“ van de Duitse bouw-

chemie. I.v.m. de meest duurzame grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van 

SCHÖNOX Q8 met water ca. 96% minder stof. SCHÖNOX Q8 is universeel geschikt voor de dun- en middelbedmethode 

op wanden en vloeren, tevens geschikt als vloeibedlijm op vloeren. Bevat ca. 50% duurzame grondstoffen.

GISCODE ZP 1: cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik:  zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
483376 4016447018641 25,0-kg-zak 42/pallet
488269 4016447020583 4016447020576 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet

|  SCHÖNOX Q9 W 
Witte, snel afbindende, trashoudende en flexibele universeel-poederlijm en plaatsingsmortel

Vooral voor het verlijmen van gecalibreerd en niet gecalibreerd verkleuringsgevoelige natuursteen, porcellanato-

grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun-, middel- en dikbedmethode alsook van banen en handvormte-

gels. Voor wand en vloer. Geschikt als vloeibedlijm op vloeren. Verbruiksbesparend door toepassing van lichtgewicht 

vulstoffen. Voldoet aan de richtlijn voor flexmortels van de Duitse bouwchemie. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

D
IN

 EN 1200
4

g
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s

C2 FTE

S1

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 6 maanden

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
523429 4016447025083 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX Q12 
Sterk stofgereduceerde, uitermate flexibele speciale poederlijm

Hydraulisch verhardende, uitermate flexibele, verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde poederlijm. Speciaal ge-

schikt voor het verlijmen op “jonge” cementdekvloeren. SCHÖNOX Q12 onderscheidt zich door zeer goede verwer-

kingseigenschappen, uitermate flexibiliteit en vervormingsmogelijkheid. SCHÖNOX Q12 werkt ontkoppelend, vermin-

dert spanningen en is bij vele toepassingen zonder grondering geschikt. Ideaal voor grootformaat porcellanato grès. 

Universeel geschikt volgens de dunbedmethode voor wand en vloer, als ook geschikt als vloeibedlijm op de vloer. 

Universeel binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 TE

S2

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar
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Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
491440 4016447024178 25,0-kg-zak 42/pallet
493363 4016447024260 4016447024253 4,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet

|  SCHÖNOX Q6 
Sterk stofgereduceerde, flexibele, universele poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, zeer verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met 

lichtgewicht vulstoffen. SCHÖNOX Q6 voldoet aan de eisen van de „Richtlijn voor flexmortels“ van de Duitse bouw-

chemie. I.v.m. de meest duurzame grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van 

SCHÖNOX Q6 met water ca. 90% minder stof. SCHÖNOX Q6 is universeel geschikt voor de dun-, middel- en dikbed-

methode op wanden en vloeren, tevens geschikt als vloeibedlijm op vloeren. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar:  na ca. 12 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 TE

< 0,1 %

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
490987 4016447024161 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX Q2 W 
Witte, stofgereduceerde, normaal afbindende flexlijm

vooral voor het verlijmen van porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun- en middelbedme-

thode op wand en vloer. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten en tevens geschikt voor verwarmde dekvloe-

ren. Voldoet aan de C2 TE-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar:  na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 TE

< 0,1 %

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
487540 4016447023751 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX Q2 
Stofgereduceerde, normaal afbindende flexlijm

vooral voor het verlijmen van porcellanato-grès, keramische tegels en plavuizen volgens de dun- en middelbedme-

thode op wand en vloer. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten en tevens geschikt voor verwarmde dekvloe-

ren. Voldoet aan de C2 TE-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar:  na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 TE

S1

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
492888 4016447024185 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX Q6 W 
Witte, sterk stofgereduceerde, flexibele, universele poederlijm

Hydraulisch verhardende, hoog flexibele, zeer verbruiks- en verwerkingsgeoptimaliseerde, stofarme poederlijm met 

lichtgewicht vulstoffen. SCHÖNOX Q6 W voldoet aan de eisen van de „Richtlijn voor flexmortels“ van de Duitse bouw-

chemie. I.v.m. de meest duurzame grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken 

van SCHÖNOX Q6 W met water ca. 90% minder stof. SCHÖNOX Q6 W is universeel geschikt voor de dun-, middel- en 

dikbedmethode op wanden en vloeren, tevens geschikt als vloeibedlijm op vloeren. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar:  na ca. 12 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar
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D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 TE

S1
< 0,1 %

Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
485533 4016447000097 25,0-kg-zak 42/pallet
487574 4016447000103 4016447000110 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet

|  SCHÖNOX SK 
Speciale poederlijm

Voor het verlijmen, volgens de dunbedmethode zonder grondering op verschillende ondergronden en op massieve 

gipsblokken (restvochtgehalte 5%). Ideaal voor het verlijmen op problematische ondergronden. Ook geschikt voor 

het verlijmen van tegels over tegels (binnen). Ideaal voor grootformaat porcellanato-grès-tegels.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 FTE

< 0,1 %

Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
487486 4016447000127 25,0-kg-zak 42/pallet
487669 4016447000134 4016447000141 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet

|  SCHÖNOX DU 
Snel afbindende flexlijm

voor werk onder tijddruk. Voor het verlijmen volgens de dunbedmethode van porcellanato-grès, keramische tegels, 

steenstrips e.d. ook op vloerverwarming. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

open tijd: ca. 15 min.
voegbaar: na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 6 maanden

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
483280 4016447004590 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX SFK 
Normaal afbindende flexlijm

voor het verlijmen volgens de dunbedmethode van porcellanato grès, keramische tegels, steenstrips e.d. ook op 

vloerverwarming. Voor het verlijmen van isolatie- en bouwplaten. Voor binnen en buiten. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 TE

S1
< 0,1 %

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

R2 T

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
485135 4016447021184 5,0-kg-kunststofemmer 60/pallet

|  SCHÖNOX KR 
Epoxyhars-tegellijm

voor het lijmen van keramische tegels in de levensmiddelen- en genotsmiddelen-sector, laboratoria, chemische be-

drijven en in zwembaden. Hoog belastbaar en bestand tegen logen en verdunde organische en anorganische zuren. 

Voldoet aan de R2 T-eisen volgens EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE RE 1 - epoxyhars product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend

pottijd: ca. 90 min.
voegbaar: na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 2 jaar



14 Tegellijmen

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

R2

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
484375 4016447003470 6,0-kg-blikemmer 90/pallet

|  SCHÖNOX 2K PU 
Twee-componenten polyurethaan-tegellijm

voor het verlijmen van keramische bekledingen op moeilijke, ook vibrerende ondergronden, zoals metalen, PVC-

bekledingen en platen met kunststoflaag. Voldoet aan de R2-eisen volgens DIN EN 12004. Oplosmiddelvrij. Voor bin-

nen en buiten.

GISCODE RU 1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij

EMICODE EC 1 R - zeer emissie-arm, regulerend

pottijd: ca. 45 min.
voegbaar: na ca. 4 uur
verbruik: zie pagina 16/17
houdbaar: 1 jaar

|  Indeling/Classificatie SCHÖNOX Tegellijmen  |

SCHÖNOX Q12 C2 TE S2
Hoogflexibel spanningsafbou-
wend, Meer m2-prestatie door 
lichtgewicht vulstoffen, grijs

Ontkoppelend, 
stof gereduceerd

Dun- en vloeibed-
lijm, thermische bela-
stingen

Direct op jonge 
dekvloeren

SCHÖNOX Q9 W C2 FTE S1
STONELINE, ook voor kristallijn
natuursteen, wit

Maximale 
hechttreksterkte

snel, na 3 uur 
voegbaar

Universeel 
toepasbaar

SCHÖNOX Q9 C2 FTE S1
STONELINE, ook voor kristallijn
natuursteen, wit

Maximale 
hechttreksterkte

snel, na 3 uur 
voegbaar

Universeel 
toepasbaar

SCHÖNOX Q8 C2 TE S1
Zeer spaarzaam in gebruik door 
lichtgewicht vulstoffen, ca. 50% 
duurzame grondstoffen

Stof gereduceerd
na 16 uur voegbaar, 
zeer zuinig

Zeer zuinig, univer-
seel toepasbaar

SCHÖNOX Q6 W C2 TE S1
Zeer spaarzaam in gebruik door 
lichtgewicht vulstoffen, wit

Stof gereduceerd
na 12 uur 
voegbaar 

Universeel 
toepasbaar

SCHÖNOX Q6 C2 TE S1
Zeer spaarzaam in gebruik door 
lichtgewicht vulstoffen, grijs

Stof gereduceerd
na 12 uur 
voegbaar 

Universeel 
toepasbaar

SCHÖNOX Q2 W C2 TE Flexlijm, wit Stof gereduceerd
Dun- en middenbed-
lijm

SCHÖNOX Q2 C2 TE Flexlijm, grijs Stof gereduceerd
Dun- en middenbed-
lijm

SCHÖNOX SK C2 TE S1 Speciale poederlijm
Ideaal voor problema-
tische ondergronden

na ca. 24 uur 
voegbaar 

SCHÖNOX DU C2 FT Flexlijm Snel afbindend
na ca. 3 uur 
voegbaar

SCHÖNOX SFK C2 TE S1 Flexlijm

Europese Norm van cementgebonden poederlijmen vlgs. DIN EN 12004. 

F snel; T standvast; E lange open tijd; S1 buigbaar tot max 2,5 mm; S2 buigbaar tot max 5 mm;      
C staat voor cement; R reaktieharslijm



|  SCHÖNOX Q-familie

|  De beste keuze van tegellijmen 

samen in één familie.  |

|  www.schoenox.nl  |



16 Tegellijmen

|  Toepassingssystematiek  |
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Eigenschappen

Basis cement cement cement cement cement cement cement cement cement cement cement epoxyhars polyurethaan dispersie dispersie

DIN EN 12004 C2 TE S2 C2 FTE S1 C2 FTE S1 C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE C2 TE C2 TE S1 C2 FT C2 TE S1 R2 T R2 D2 TE D2 TE

Voldoet aan de flexmortel richtlijn van de Duitse bouwchemie n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t.

Dust reduced technologie (stof gereduceerd) n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t.

Flexibel

Voor binnen

Voor buiten

Voor wanden

Voor vloeren

Op verwarmde cementdekvloeren

Geschikt voor porcellanato gres

Vooral geschikt voor grootformaat

Normaal gesproken zonder grondering

Dun-, midden en vloeibedmortel (c) (c) (c) (c) (c)

Na 3 uur voegbaar na 4 uur

Kristallijn natuursteen

Verkleuringsgevoelig natuursteen

Vervormingsgevoelig natuursteen (extra advies inwinnen)

Op lange termijn onder water, b.v. zwembaden

Ondergronden wand

Beton (min. 28 dagen oud, extra informatie inwinnen)

Beton (min. 3 maand oud) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b)

Beton (6 maand oud) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b)

Cellenbeton KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Metselwerk KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Cementpleister KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Kalk-cementpleister KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Gipsblokken ≤ 5,0 % KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Gipspleister KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Gipskartonplaten KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Bouwplaten met mortellaag

Afdichtingen volgens productdatablad

Vastliggende keramische tegels, natuursteen SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP

Ondergronden vloer

Beton (min. 3 maand oud) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b)

Beton (6 maand oud) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b)

Cementdekvloeren volgens DIN 18560 KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortels KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560 KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Droge dekvloeren (gipsgebonden) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Gietasfalt dekvloeren IC 10 en IC 15 volgens DIN 18560 SHP (a) (a) SHP SHP SHP SHP SHP

Magnesietgebonden dekvloeren (mineraal) GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA

PVC (afhankelijk van belasting evt. ook SCHÖNOX 2K PU) SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP

Afdichtingen

Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP

Materialverbruik (kg/m2)

Verbruik 4 mm vertanding 1,4 1,6 1,6 0,9 1,3 1,3 2,4 1,5 1,55 1,60

m2-prestatie 4 mm vertanding 17,85 15,6 15,6 16,6 19,2 19,2 2,1 4,0 10,32 8,75

Verbruik 6 mm vertanding 1,7 2,1 2,1 1,3 1,9 1,9 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 3,2 2,5 2,45 2,50

m2-prestatie 6 mm vertanding 14,71 11,9 11,9 11,5 13,2 13,2 10,4 10,4 11,9 11,9 11,9 1,6 2,4 6,53 5,60

Verbruik 8 mm vertanding 2,2 2,5 2,5 1,6 2,4 2,4 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 3,8 4,0 3,15 3,20

m2-prestatie 8 mm vertanding 11,36 10,0 10,0 9,3 10,4 10,4 8,62 8,62 9,6 9,6 9,6 1,3 1,5 5,08 4,38

Verbruik 10 mm vertanding 2,7 2,9 2,9 2,0 2,8 2,8 3,4 3,4 3,1 3,1 3,1 4,3 3,80 3,90

m2-prestatie 10 mm vertanding 9,26 8,6 8,6 7,5 8,9 8,9 7,4 7,4 8,06 8,06 8,1 1,2 4,21 3,59

Let op: De informatie betreffende SCHÖNOX KH bedoeld de toe te passen mengverhouding van de grondering met water.
(a) Bij de verwerking van verkleuringsgevoelig natuursteen met SCHÖNOX SHP gronderen
(b) Alternatief voor SCHÖNOX KH kan SCHÖNOX KH FIX kant-en-klaar, onverdund worden toegepast
(c) Ook als dikbedlijm toepasbaar
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Eigenschappen

Basis cement cement cement cement cement cement cement cement cement cement cement epoxyhars polyurethaan dispersie dispersie

DIN EN 12004 C2 TE S2 C2 FTE S1 C2 FTE S1 C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE S1 C2 TE C2 TE C2 TE S1 C2 FT C2 TE S1 R2 T R2 D2 TE D2 TE

Voldoet aan de flexmortel richtlijn van de Duitse bouwchemie n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t.

Dust reduced technologie (stof gereduceerd) n. v. t. n. v. t. n. v. t. n. v. t.

Flexibel

Voor binnen

Voor buiten

Voor wanden

Voor vloeren

Op verwarmde cementdekvloeren

Geschikt voor porcellanato gres

Vooral geschikt voor grootformaat

Normaal gesproken zonder grondering

Dun-, midden en vloeibedmortel (c) (c) (c) (c) (c)

Na 3 uur voegbaar na 4 uur

Kristallijn natuursteen

Verkleuringsgevoelig natuursteen

Vervormingsgevoelig natuursteen (extra advies inwinnen)

Op lange termijn onder water, b.v. zwembaden

Ondergronden wand

Beton (min. 28 dagen oud, extra informatie inwinnen)

Beton (min. 3 maand oud) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b)

Beton (6 maand oud) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b)

Cellenbeton KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Metselwerk KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Cementpleister KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Kalk-cementpleister KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Gipsblokken ≤ 5,0 % KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Gipspleister KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Gipskartonplaten KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Bouwplaten met mortellaag

Afdichtingen volgens productdatablad

Vastliggende keramische tegels, natuursteen SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP

Ondergronden vloer

Beton (min. 3 maand oud) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b)

Beton (6 maand oud) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b)

Cementdekvloeren volgens DIN 18560 KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortels KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560 KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Droge dekvloeren (gipsgebonden) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Gietasfalt dekvloeren IC 10 en IC 15 volgens DIN 18560 SHP (a) (a) SHP SHP SHP SHP SHP

Magnesietgebonden dekvloeren (mineraal) GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA GEA

PVC (afhankelijk van belasting evt. ook SCHÖNOX 2K PU) SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP

Afdichtingen

Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen SHP SHP SHP SHP SHP SHP SHP

Materialverbruik (kg/m2)

Verbruik 4 mm vertanding 1,4 1,6 1,6 0,9 1,3 1,3 2,4 1,5 1,55 1,60

m2-prestatie 4 mm vertanding 17,85 15,6 15,6 16,6 19,2 19,2 2,1 4,0 10,32 8,75

Verbruik 6 mm vertanding 1,7 2,1 2,1 1,3 1,9 1,9 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 3,2 2,5 2,45 2,50

m2-prestatie 6 mm vertanding 14,71 11,9 11,9 11,5 13,2 13,2 10,4 10,4 11,9 11,9 11,9 1,6 2,4 6,53 5,60

Verbruik 8 mm vertanding 2,2 2,5 2,5 1,6 2,4 2,4 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 3,8 4,0 3,15 3,20

m2-prestatie 8 mm vertanding 11,36 10,0 10,0 9,3 10,4 10,4 8,62 8,62 9,6 9,6 9,6 1,3 1,5 5,08 4,38

Verbruik 10 mm vertanding 2,7 2,9 2,9 2,0 2,8 2,8 3,4 3,4 3,1 3,1 3,1 4,3 3,80 3,90

m2-prestatie 10 mm vertanding 9,26 8,6 8,6 7,5 8,9 8,9 7,4 7,4 8,06 8,06 8,1 1,2 4,21 3,59

ja / bij voorkeur ja / mogelijk nee / niet mogelijk
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|  Makkelijke verwerking dankzij een 

smeuÏge consistentie

Een badkamer betegelen is mooi, maar ook best zwaar werk. Gelukkig bieden de 

pastalijmen van SCHÖNOX een perfecte oplossing en maken daardoor het allerdagse 

werkleven van de verwerkers een stuk gemakkelijker.  

18 Pastalijmen
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Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
487581 4016447008192 16,0-kg-kunststofemmer 44/pallet

|  SCHÖNOX HTL 
Hoogwaardige gebruiksklare dispersielijm

Voor het verlijmen van keramische tegels. De lijm heeft uitstekende verwerkingseigenschappen met hoge aanvangs-

kleefkracht en is universeel op vele ondergronden zonder grondering op wanden toepasbaar. Vooral geschikt voor 

grootformaat tegels op wanden. Voor binnen. 

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

D2 TE DIN
18 157

open tijd: ca. 40 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: bij 4 mm vertanding ca. 1,55 kg/m2

houdbaar: 1 jaar

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
487584 4016447022990 14,0-kg-kunststofemmer 44/pallet
487582 4016447023249 7,0-kg-kunststofemmer 90/pallet

|  SCHÖNOX TLX 
Speciale pastategellijm met extreme producteigenschappen

Voor het verlijmen van keramische tegels. De lijm heeft uitstekende verwerkingseigenschappen met hoge aanvangs-

kleefkracht en is universeel op vele ondergronden zonder grondering op wanden toepasbaar. Vooral geschikt voor 

grootformaat wandtegels op wanden. Voor binnen. 

GISCODE D 1: oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

D2 TE DIN
18 157

open tijd: ca. 40 min.
voegbaar: na ca. 24 uur
verbruik: bij 4 mm vertanding ca. 1,60 kg/m2

houdbaar: 1 jaar



|  Voor meer plezier bij het verlijmen van tegels

Door een geoptimaliseerd verbruik bereikt u met het gebruik van SCHÖNOX vloerlijmen duidelijk 

meer m²-prestatie. Onze SCHÖNOX vloerlijmen worden speciaal op plaatsen met grote 

oppervlaktes en hoge belasting, zoals autobedrijven of winkelcentrums aangeraden.

De perfecte producten voor alle gebruikers, die topproducten inzetten en daarbij waarde 

hechten aan een bijzondere economische verwerking.

20 Vloertegellijmen
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D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 E

S1

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
483298 4016447018634 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX TT S8 
Sterk stofgereduceerde, flexibele vloerlijm

Voor het verlijmen, bijna zonder holle ruimtes, van tegels en plavuizen volgens de vloeibedmethode. Door modernste 

grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX TT S8 met water ca. 90% 

minder stof. Vooral geschikt voor het verlijmen van porcellanato-grès. Voor vloeren binnen en buiten. Verbruiksbespa-

rend door lichtgewicht vulstoffen. Geschikt als dun-, middel- en vloeibedlijm. Gebaseerd op de SCHÖNOX CLIMATRIX®-

technologie, die de lijm uitermate geschikt tegen thermische- en natte belastingen maakt.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar:  na ca. 16 uur
verbruik: zie pagina 22
houdbaar: 1 jaar

D
IN

 EN 1200
4

g
et

est volgen
s

C2 FE

S1

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
483373 4016447020729 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX TT S8 RAPID 
Sterk stofgereduceerde, snel afbindende, flexibele vloerlijm

Voor het lijmen bijna zonder holle ruimtes van tegels en plavuizen volgens de vloeibedmethode. I.v.m. de meest mo-

derne grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX TT S8 RAPID met 

water ca. 90 % minder stof. Vooral geschikt voor het verlijmen van porcellanato-grès en gecalibreerde, niet doorschij-

nende, verkleuringsgevoelige natuursteen. Voor vloeren binnen en buiten. Verbruiksbesparend door de toepassing 

van lichte toeslagstoffen. Toepasbaar als dun-, vloei- en middelbedlijm.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

open tijd: ca. 30 min.
voegbaar:  na ca. 3 uur
verbruik: zie pagina 22
houdbaar: 6 maanden
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Eigenschappen

Basis cement cement

DIN EN 12004 C2 E S1 C2 FE S1

Voldoet aan de flexmortel richtlijn van de Duitse bouwchemie

Dust reduced technologie (stof gereduceerd)

CLIMATRIX®-Technologie

Flexibel

Voor binnen

Voor buiten

Normaal gesproken zonder grondering

Hechttrektwaarde na 6 uur > 1,0 N/mm²

Na 3 uur voegbaar

Inzetgebied

Geschikt op verwarmde cementdekvloeren

Vooral geschikt voor grootformaat

Dun- en vloeibedlijm (c) (c)

Dun-, midden- en dikbedlijm

Op lange termijn onder water, b.v. zwembaden

Voorstrijkadvies

Beton (3 maand oud)

Beton (6 maand oud)

Cementdekvloeren volgens DIN 18560

SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortels

Calciumsulfaatgebonden dekvloeren volgens DIN 18560 KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Droge dekvloeren (gipsgebonden) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Gietasfalt dekvloeren IC 10 en IC 15 volgens DIN 18560 SHP

Magnesietgebonden dekvloeren (mineraal) GEA GEA

PVC (afhankelijk van belasting evt. ook SCHÖNOX 2K PU) SHP SHP

Afdichtingen

Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen SHP

Bekleding

Geschikt voor porcellanato gres

Kristallijn natuursteen

Verkleuringsgevoelig natuursteen

Vervormingsgevoelig natuursteen (extra advies inwinnen)

Materiaalverbruik (gegevens in kg/m2)*

Verbruik bei 6 mm-vertanding 2,0 2,0

m2-prestatie 6 mm-vertanding 12,5 12,5

Verbruik bei 8 mm-vertanding 2,3 2,3

m2-prestatie 8 mm-vertanding 10,9 10,9

Verbruik bei 10 mm-vertanding 2,6 2,6

m2-prestatie 10 mm-vertanding 9,6 9,6

* alle gegevens zijn ca.-waarden en afhankelijk van ondergrond, vertanding en tegelformaat.

Let op: De informatie betreffende SCHÖNOX KH bedoeld de toe te passen mengverhouding van de grondering met water.
(a) Bij de verwerking van verkleuringsgevoelig natuursteen met SCHÖNOX SHP gronderen
(b) Alternatief voor SCHÖNOX KH kan SCHÖNOX KH FIX kant- en-klaar, onverdund worden toegepast
(C) Ook als middelbedlijm verwerkbaar
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ja / bij voorkeur ja / mogelijk nee / niet mogelijk



| SCHÖNOX iFIX®

Foto: Deutsche Steinzeug 

|  www.schoenox.nl  |

|  Afdichtings- en ontkoppelende 

producten ergonomisch verlijmen  |

Verbeterde kwaliteit!



|  Creatieve mogelijkheden met veel 

keuze in briljante kleuren

SCHÖNOX heeft voor elke toepassing de passende voeg voor verschillende keramische- 

en zelfs natuursteen bekledingen. Het maakt niet uit of de bekleding sterk zuigend 

zoals aardewerk, vochtigheids- en verkleuringsgevoelige zoals natuursteen of niet 

zuigend zoals porcellanato grès of glasmozaïek is. Ook voor zwembaden met normaal-, 

thermaal- en zeewater, zoals stoombaden en wellnessruimtes, verschillende industriële 

sectors, e.a. heeft SCHÖNOX de passende voeg. 

24 Voegmortels
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CG2
WA

kleuren: Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
zilvergrijs 485855 4016447020385 15,0-kg-zak 64/pallet
grijs 484454 4016447020408 15,0-kg-zak 64/pallet
wit 485840 4016447020378 15,0-kg-zak 64/pallet
wit 485803 4016447020880 4016447020873 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
zilvergrijs 485827 4016447020903 4016447020897 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
manhattan 485816 4016447020927 4016447020910 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
grijs 485832 4016447020941 4016447020934 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
donkergrijs 485836 4016447020965 4016447020958 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
antraciet 485562 4016447020989 4016447020972 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
pergamon 485852 4016447023362 4016447023355 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
jasmijn 485808 4016447023348 4016447023331 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
bahamabeige 485801 4016447021009 4016447020996 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
bruin 485806 4016447021047 4016447021030 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
balibruin 485859 4016447023492 4016447023485 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
zandsteen 485862 4016447023386 4016447023379 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
zandgrijs 485850 4016447023423 4016447023416 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet

|  SCHÖNOX UF PREMIUM 
Slibbare, flexibele universeel-voegmortel

Voor het voegen van alle keramische tegels en plavuizen, verkleuringsongevoelig en verkleuringsgevoelig natuursteen 

en glaskeramiek voor binnen en buiten, voor wand en vloer. Overtreft de eisen van BS 5980 m.b.t. aantasting door 

microorganismen. Door modernste grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken 

van SCHÖNOX UF PREMIUM met water ca. 90% minder stof. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
voegbreedtes: 1-12 mm
begaanbaar: na ca. 6 uur
houdbaar: 1 jaar
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WA

< 0,1 %

kleuren: Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
grijs 485527 4016447023133 15,0-kg-zak 64/pallet
donkergrijs 485528 4016447023157 15,0-kg-zak 64/pallet

|  SCHÖNOX SB FLEX 
Normaal afbindende veredelde voegmortel voor smalle en brede voegen

Voor het voegen van grèstegels, porcellanato-grès, splijttegels, klinkers en steenstrips e.d. met zwak- resp. niet-

zuigende scherf. Ook geschikt voor natuursteen, betontegels en cotto. Voor binnen en buiten. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 2 uur
voegbreedtes: 2-20 mm
begaanbaar: na ca. 12 uur
houdbaar: 18 maanden

D
IN

 EN 1388
8
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et
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CG2
WA

kleur: Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
grijs 579369 7612895497914 15,0-kg-zak 64/pallet

|  SCHÖNOX XR 40 
Cementaire belastingsvoegmortel

Slibbare cementaire voegmortel voor het voegen van keramische bekledingen met hoge mechanische belasting, met 

belasting door dooizout, minerale olie, hoge drukreinigers en chemische belasting (let op bestendigheidslijst). Voor 

binnen en buiten. Voral geschikt voor zwembaden, werkplaatsen en wasinrichtingen. SCHÖNOX XR 40 met SCHÖNOX 

CLIMATRIX®-technologie is een component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
voegbreedtes: 2-40 mm
begaanbaar: na ca. 3 uur
houdbaar: 1 jaar
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kleuren: Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
wit 485563 4016447023034 15,0-kg-zak 64/pallet
zilvergrijs 485738 4016447023041 15,0-kg-zak 64/pallet
grijs 485739 4016447023133 15,0-kg-zak 64/pallet
wit 485747 4016447009120 4016447009137 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
zilvergrijs 485770 4016447009151 4016447009168 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
grijs 485776 4016447009182 4016447009199 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
bahamabeige 485742 4016447009212 4016447009205 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
jasmijn 485752 4016447009236 4016447009229 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
antraciet 485737 4016447009250 4016447009243 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
donkergrijs 485780 4016447009274 4016447009267 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
manhattan 485758 4016447009328 4016447009311 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
pergamon 485788 4016447009342 4016447009335 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet

|  SCHÖNOX WD FLEX 
Verwerkingsvriendelijke, waterafwijzende en flexibele cementvoegmortel

Voor smalle voegen volgens DIN 18 352. Voor het voegen van aardewerk e.d. met zuigende scherf. Voor binnen en 

buiten, voor wand en vloer. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 2 uur
voegbreedtes: 1-6 mm
begaanbaar: na ca. 12 uur
houdbaar: 18 maanden

D
IN

 EN 1388
8
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WA

< 0,1 %

kleuren: Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
zilvergrijs 485536 4016447023102 15,0-kg-zak 64/pallet
manhattan 483612 4016447023119 15,0-kg-zak 64/pallet
grijs 483610 4016447023072 15,0-kg-zak 64/pallet
zandgrijs 487840 4016447023126 15,0-kg-zak 64/pallet
donkergrijs 483614 4016447023096 15,0-kg-zak 64/pallet
antraciet 483617 4016447023089 15,0-kg-zak 64/pallet
zilvergrijs 483615 4016447009496 4016447009502 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
manhattan 483611 4016447009366 4016447009373 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
grijs 485539 4016447009465 4016447009472 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
donkergrijs 483613 4016447009434 4016447009441 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
antraciet 483616 4016447009397 4016447009403 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet
jasmijn 487841 4016447022532 4016447022525 5,0-kg-zak 4/foliepak-50/pallet

|  SCHÖNOX SU 
Snelle universeel-flexvoeg

Voor het voegen van grèstegels, porcellanato-grès, splijttegels, klinkers, steenstrips e.d. met zwak- resp. niet-zuigen-

de scherf en verkleuringsgevoelige natuursteen in duurzaam natte ruimtes en overal daar waar de voeg blootgesteld 

is aan hoge mechanische en thermische belasting. Voor binnen en buiten. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
voegbreedtes: 3-15 mm
begaanbaar: na ca. 3 uur
houdbaar: 6 maanden
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kleuren: Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code doos 4x2,5 kg: verpakking: verpakkingseenheid:
wit 484763 4016447023812 5,0-kg-kunststofemmer 90/pallet
zilvergrijs 484769 4016447023843 5,0-kg-kunststofemmer 90/pallet
grijs 484920 4016447023874 5,0-kg-kunststofemmer 90/pallet
antraciet 484748 4016447023904 5,0-kg-kunststofemmer 90/pallet
donkergrijs 530232 4016447025175 5,0-kg-kunststofemmer 90/pallet
zandsteen 530431 4016447025182 5,0-kg-kunststofemmer 90/pallet
wit 484761 4016447023805 4016447023799 4x2,5-kg-kunststofemmer/box 36/pallet
zilvergrijs 484766 4016447023836 4016447023829 4x2,5-kg-kunststofemmer/box 36/pallet
grijs 484907 4016447023867 4016447023850 4x2,5-kg-kunststofemmer/box 36/pallet
antraciet 484744 4016447023898 4016447023881 4x2,5-kg-kunststofemmer/box 36/pallet
donkergrijs 580285 7612895500713 7612895500720 4x2,5-kg-kunststofemmer/box 36/pallet
zandsteen 484765 4016447023928 4016447023911 4x2,5-kg-kunststofemmer/box 36/pallet

|  SCHÖNOX CF DESIGN 
Gekleurde epoxyharsvoeg

Vooral voor het verlijmen en voegen van visueel aantrekkelijke tegel- en mozaïekbekleding, als ook glasmozaïek. 

Verder voor het water-, vorst- en chemisch bestendige verlijmen en voegen van tegels in de levensmiddel- , genots-

middelindustrie, laboratoria, chemische sector en in zwembaden. Voor voegbreedtes van 1 tot 10 mm. Voldoet aan 

de RG-eisen vlgs. DIN EN 13888 en R2 vlgs. DIN EN 12004. Voor binnen en buiten.

GISCODE RE 1 - epoxyhars-product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend

pottijd bij +20° C: ca. 50 min.
begaanbaar: na ca. 16 uur
chem. belastbaar: na ca. 7 dagen
houdbaar: 2 jaar
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Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
488101 4016447021863 5,50 kg doos: 4,42 kg comp. A (hars), 1,08 kg comp. B (harder) 55 doos/pallet

Quarzsand (0,1-0,4) 483533 4016447003074 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX CON BODEN 
Epoxyhars-concentraat

Voor het maken van voegmortels en lijmen voor het hoog belastbare, chemicaliënbestendige en dichte voegen van 

keramische bekledingen op vloeren, vooral bij grote objecten, bv. zwembaden, bedrijfskeukens, brouwerijen, zuivel-

sector, laboratoria, verkeersgebouwen, chemische en industriële bedrijven.Voor voegbreedtes vanaf 1 tot 10 mm. 

Voldoet aan de RG-eisen volgens DIN EN 13888 en R2 T-eisen volgens DIN EN 12004. Voor binnen en buiten. 

GISCODE RE 1 - epoxyhars-product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend

pottijd bij +20° C: ca. 40 min.
begaanbaar: na ca. 16 uur
chem. belastbaar: na ca. 7 dagen
houdbaar: 2 jaar

Material No.: EAN Code: verpakking: verpakkingseenheid:
488072 4016447024048 Set 50/pallet

|  SCHÖNOX EPOXIDHARZ WERKZEUGSET 
EPOXIDHARS GEREEDSCHAPSET

Voor de optimale verwerking van SCHÖNOX CF DESIGN en SCHÖNOX CON BODEN.

Setinhoud 

2x Epoxid-Spons

1x Spaan met Hydrospons

1x Profi-Spaan

2x Hydrospons

2x extra pad fijn, wit

1x Pad-spaan, incl. pad fijn, wit
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kleuren: Material No.: EAN Code cartouche: EAN Code doos: verpakking: verpakkingseenheid:
transparant 484541 4016447002763 4016447015756 300-ml-cartouche 12/doos
wit 484545 4016447002770 4016447015763 300-ml-cartouche 12/doos
jasmijn 484547 4016447002787 4016447015701 300-ml-cartouche 12/doos
bahamabeige 484543 4016447002794 4016447015671 300-ml-cartouche 12/doos
zilvergrijs 484551 4016447002817 4016447015749 300-ml-cartouche 12/doos
manhattan 484549 4016447002824 4016447015718 300-ml-cartouche 12/doos
grijs 484556 4016447002831 4016447015695 300-ml-cartouche 12/doos
antraciet 484509 4016447002848 4016447015664 300-ml-cartouche 12/doos
pergamon 484558 4016447002756 4016447015725 300-ml-cartouche 12/doos
donkergrijs 484542 4016447003432 4016447015688 300-ml-cartouche 12/doos
zandgrijs 484559 4016447005627 4016447015732 300-ml-cartouche 12/doos
bruin 484540 4016447017279 4016447013684 300-ml-cartouche 12/doos
trijs 535550 7612895371498 7612895371504 300-ml-cartouche 12/doos

|  SCHÖNOX ES 
SCHÖNOX ES, siliconen-kit

Schimmelwerend. Duurzaam elastisch. Voor het afdichten en verzegelen van aansluitings- en dilatatievoegen. Voor 

binnen en buiten. 

EMICODE EC 1PLUS  - zeer emissie-arm

velvorming: na ca. 15 min.
verwerkingstemp.: +5° C tot +40° C
temperatuurbest.: -40° C tot +180° C
houdbaar: 2 jaar

kleuren: Material No.: EAN Code cartouche: EAN Code doos: verpakking: verpakkingseenheid:
wit 488273 4016447017149 4016447017132 300-ml-cartouche 20/doos
zilvergrijs 488279 4016447017163 4016447017156 300-ml-cartouche 20/doos
manhattan 488280 4016447017187 4016447017170 300-ml-cartouche 20/doos
grijs 488275 4016447017224 4016447017217 300-ml-cartouche 20/doos
antraciet 488277 4016447017248 4016447017231 300-ml-cartouche 20/doos
bahamabeige 488276 4016447017200 4016447017194 300-ml-cartouche 20/doos
balibruin 488278 4016447018436 4016447018429 300-ml-cartouche 20/doos
zandsteen 488274 4016447022587 4016447022570 300-ml-cartouche 20/doos

|  SCHÖNOX MES 
Natuursteen-siliconenkit

Voor natuursteenbekledingen. Geschikt voor duurzame onderwater-toepassing, bv. zwembaden. Voor het afdichten 

en verzegelen van aansluitings- en dilatatievoegen. Voor binnen en buiten.

velvorming: na ca. 10 min.
verwerkingstemp.: +5° C tot +35° C
temperatuurbest.: -40° C tot +180° C
houdbaar: 18 maanden
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|  Toepassingssystematiek  |
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Eigenschappen

Basis cement cement cement cement cement epoxyhars epoxyhars

DIN EN 13888 CG 2 WA CG 2 WA CG 2 WA CG 2 WA CG 2 WA RG RG

Voegbreedtes in mm 1-12 2-20 3-15 2-40 1-6 1-10 1-10

Flexibel

Voor binnen

Voor buiten

Voor wanden

Voor vloeren

Geschikt voor vloerverwarming

Vuilafwijzend

Mechanisch sterk belastbaar

Chemisch belastbaar (c) (c) (c)

Chemisch sterk belastbaar (c) (c) (c)

CLIMATRIX®-Technologie

BALTERRA®-Systeemcomponent

Temperatuurbestendig tot 250 °C

Voldoet aan de klasse 0 volgens Ö-norm (Dooizout belasting)

Dust reduced Technologie

EMICODE EC 1PLUS R: zeer emissie-armplus, regulerend

Inzetgebied

Geschikt voor aardewerk-tegels

Geschikt voor porcellanato

Geschikt voor porcellanato grès

GlasmozaÏek (a)

Cotto (b) (b) (b)

Verkleuringsgevoelig natuursteen

Op lange termijn onder water, bv. zwembaden

Materialverbruik

Zie verbruikscalculator op www.schoenox.nl

(a) In particuliere natte en vochtige ruimtes

(b) Zuigkracht en oppervlakte van de cotto tegels in acht nemen, evt. voeghulp toepassen

(c) Bestendigheidslijst in acht nemen

ja / bij voorkeur ja / mogelijk nee / niet mogelijk
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Bestendigheidslijsten 

op www.schoenox.nl
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|  Het SCHÖNOX voegenprogramma  |

De voegkleuren
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SCHÖNOX UF PREMIUM

SCHÖNOX SB FLEX

SCHÖNOX SU

SCHÖNOX XR 40

SCHÖNOX WD FLEX

SCHÖNOX CF DESIGN 1)

SCHÖNOX ES 1)
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t

SCHÖNOX MES

1) Ook in transparant verkrijgbaar. 
Getoonde kleuren dienen ter indicatie van de werkelijke kleur. Verschillen tussen kleurmonsters onderling en/of de werkelijke voeg kunnen 
voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



|  Een nieuw tijdperk van  

vloeregaliseermiddelen.  |

De SCHÖNOX new H-egaliseermiddelen  

verbinden de beste eigenschappen van 

gips- en cementaire egaliseermiddelen.

|  SCHÖNOX new H-egaliseermiddelen

|  www.schoenox.nl  |



|  Kwaliteitswaarborg voor uw 

onderconstructie

Bepalend voor het veilig aanbrengen van keramische bekledingen zijn het soort en de 

kwaliteit van de onderconstructie. Om een glad oppervlak te verkrijgen, raden wij u 

aan de SCHÖNOX-nivelleermiddelen met een geschikte prikroller te verwerken.

32 Vloeregaliseermiddelen



33Vloeregaliseermiddelen

DIN
18 365

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
487562 4016447020477 25,0-kg-zak 42/pallet

Quarzsand (0,1-3,0) 483530 4016447004286 25,0-kg-zak 40/pallet

|  SCHÖNOX XP 15 
Zeer emissie-arme, hoogwaardige egaliseer- en nivelleermiddel

op alle voor bekleding geschikte ondergronden voor renovatie binnen. SCHÖNOX XP 15 kenmerkt zich door een zeer 

lage krimp. Geschikt voor stoelrollen (bureaustoelvast) volgens DIN EN 12 529. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

Blauer Engel - Duitse milieukeur.

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 3 uur
verbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden

|  SCHÖNOX HS 10 F 

pottijd: ca. 30 Minuten bij +18° C
bekleedbaar: na 6 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m2/mm
houdbaar: 1 jaar

Material No.: EAN Code: verpakking: verpakkingseenheid:
553078 7612895438573 25,0-kg-zak 42/pallet

Snelafbindend vezelversterkt hybrid egaliseermiddel met Hybrid Active Dry Technology

Verbindt de voordelen van een spanningsarm calciumsulfaat-egaliseermiddel met de snelle droging van cementaire 

systemen. Ingebedde vezels met wapenende werking maken het inleggen van een wapeningsweefsel overbodig. 

Vooral geschikt op houten vloeren, spaan- en OSB-platen alsook op gietasfaltvloeren en andere kritieke ondergron-

den. Door de innovatieve Hybrid Active Dry Technology al naar 6 uur bekleedbaar.

EMICODE EC 1 PLUS R: zeer emissie-arm, regulerend

RAL UZ 113: zeer emissiearm, dus milieuvriendelijk

Blauer Engel - Duitse mileukeur

NIEUW!

|  SCHÖNOX HS 50 
Egaliseermiddel voor dikke lagen met Hybrid Active Dry Technology

SCHÖNOX HS 50 is een buitengewoon spanningsarm hybrid-egaliseermiddel voor uiteenlopende toepassingen. De 

voordelen van een spanningsarme calciumsulfaat-egaliseermiddel gecombineerd met een snelle droging van cemen-

taire systemen. Door de innovatieve Hybrid Active Dry Technology zijn ook dikkere lagen al binnen 48 uur bekleed-

baar.

EMICODE EC 1 PLUS R: zeer emissie-arm, regulerend

RAL UZ 113: zeer emissiearm, dus milieuvriendelijk

Blauer Engel - Duitse mileukeur

pottijd: ca. 30 Minuten bij +18° C
bekleedbaar: na ca. 48 uur
verbruik: ca. 1,8 kg/m2/mm
houdbaar: 1 jaar

Material No.: EAN Code: verpakking: verpakkingseenheid:
535838 7612895374253 25,0-kg-zak 42/pallet

NIEUW!
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Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
483238 4016447008376 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX PL PLUS 
Kant-en-klare universele reparatiemortel

Standvaste kunsthars/cement-egaliseer- en pleistermortel. Voor het vullen van gaten en holten in wanden en vloe-

ren. Als reparatie- en egalisatiemortel in dikkere lagen op te brengen. Hoge bouwfysische waarden. Spanningsarm. 

Voor laagdikten van 3 tot 30 mm zonder toeslag. Snel bekleedbaar. Door lichtgewicht toeslagstoffen minder verbruik. 

Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm 

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 30 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 2 uur
verbruik: ca. 1,4 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden

Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
483194 4016447008949 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX PL 
Universele-reparatiemortel

Standvaste kunsthars/cement-egaliseer- en pleistermortel. Voor het vullen van gaten en holten in wanden en vloe-

ren. Als reparatie- en egalisatiemortel in dikkere lagen op te brengen. Hoge bouwfysische waarden. Spanningsarm. 

Voor laagdikten van 1 tot 10 mm zonder toeslag. Aanlengbaar tot 30 mm. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 15 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 2 uur
verbruik: ca. 1,6 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden

DIN
18 365

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
487679 4016447008369 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX FPL PLUS 
Kant-en-klare zelfverlopende kunsthars-cement-egaliseermortel

voor het duurzame egaliseren, vooral onder keramische- en natuursteenbekledingen. Spanningsarm en pompbaar. 

Voor laagdikten van 3-50 mm zonder toeslag. Aanlengbaar tot 60 mm. Ook geschikt voor het maken van cementdek-

vloeren onder keramische bekledingen. Voor binnen en buiten.    

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 40 min.
bekleedbaar (tegel): na ca. 4 uur
verbruik: ca. 1,8 kg/m2/mm
houdbaar: 1 jaar
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|  Toepassingssystematiek  |
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Eigenschappen

Basis Cement Cement Cement Cement

EMICODE EC 1PLUS R EC 1PLUS R EC 1PLUS R EC 1PLUS R EC 1PLUS R EC 1PLUS R

Zelfverlopend

Standvast

Pompbaar

Voor binnen

Voor buiten

Normaal belaste ruimtes (b.v. woonru-
imtes)

Mechanisch sterk belaste ruimtes

Laagdiktes zonder toeslag in mm 3-20 3-50 1-15 3-50 3-30 1-10

Geschikt op vloerverwarming

Snel bekleedbaar met keramische te-
gels en plavuizen (c)

24 uur 48 uur 3 uur 4 uur (c) 2 uur (c) 2 uur (c)

Geschikt voor dunlaagse oppervlakte-
verwarming

Ondergronden

Beton (min. 3 maand oud, zuigend) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b)

Cementdekvloeren volgens DIN 18560 KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortel KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b) KH 1:5 (b)

Calciumsulfaat gebonden dekvloeren 
volgens DIN 18560

KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Gietasfalt IC10 en IC15 volgens DIN 
18560  (bij renovatie extra informatie 
inwinnen), max. laagdikte

SHP tot 10 mm SHP tot 10 mm SHP tot 3 mm SHP tot 5 mm

Magnesietgebonden dekvloeren (mi-
neraal)

GEA GEA GEA GEA GEA (a) GEA (a)

Vastliggende keramische tegels en pla-
vuizen, terrazzo en natuursteen

SHP SHP SHP SHP SHP (a) SHP (a)

Oude ondergronden met watervaste 
lijmresten (zo veel mogelijk verwijderd)

SHP SHP SHP SHP SHP (a) SHP (a)

Vastliggende houten planken KH (b) KH (b) (a)

Houtspaanplaten (V 100), vakkundig 
verwerkt, verschroefd en/of verlijmd

KH (b) (a)

Let op: De informatie betreffende SCHÖNOX KH bedoeld de toe te passen mengverhouding van de grondering met water.

(a) Reparatiemortel voor toepassing in deeloppervlaktes
(b) Alternatief voor SCHÖNOX KH kan SCHÖNOX KH FIX kant-en-klaar, onverdund worden toegepast
(c) Binnen op beton en cementdekvloeren
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|  Altijd een goed resultaat

Als verwerker wil men alles kunnen voorzien en de orders binnen de geplande tijd met 

een perfect resultaat afsluiten. Onafhandelijk van de oneffenheden van de ondergrond, 

wil men een glad oppervlakte maken. De wandreparatiemortels van SCHÖNOX zijn 

geschikt voor iedere uitdaging.

36 Wandegaliseermiddelen
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Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
483397 4016447003494 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX BM 10 
Sterk stofgereduceerde, fijne beton-uitvlakmortel

voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds uit beton, cellenbeton, kalkzand-

steen en andere cementgebonden ondergronden. Kunstharsveredeld, watervast en strekbaar. Door modernste 

grondstoffen en innovatieve productiemethodes ontstaat er bij het aanmaken van SCHÖNOX BM 10 met water ca. 

90% minder stof. Voor laagdikten van 1 tot 10 mm zonder toeslag. Aanlengbaar tot 20 mm. Voor binnen en buiten.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij 20° C: ca. 20 min. 
bekleedbaar (tegel): na ca. 24 uur
verbruik: ca. 1,2 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
494333 4016447024376 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX BM 30 
Snelle, universele reparatiemortel

voor het opvullen van gaten en holten in wanden en vloeren. Als reparatie- en nivelleermassa, alsook egalisatiemortel 

in dikkere lagen aan te brengen. Hoge bouwfysische waarden. Spanningsarm. Voor laagdikten van 3 tot 30 mm 

zonder toeslag. Snel bekleedbaar. Door lichtgewicht toeslagstoffen minder verbruik. Voor binnen en buiten. 

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij 20° C: ca. 30 min. 
bekleedbaar: na ca. 2-3 uur
verbruik: ca. 1,4 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
494332 4016447024383 20,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX BM 30 FLEX 
Sterk stofgereduceerde speciale flexuitvlakmortel

voor het uitvlakken, nivelleren en egaliseren van wand-, vloer- en plafond. Ideaal voor het toepassen van keramische 

tegels en plavuizen alsook natuursteen. Ideaal ter voorbereiding van ondergronden voor het toepassen van fijne 

afwerkpleisters of verdere pleisterlagen alsook wandbekledingen. Voor binnen.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij 20° C: ca. 40 min. 
bekleedbaar: na ca. 2-3 uur
verbruik: ca. 1,1 kg/m2/mm
houdbaar: 6 maanden
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Eigenschappen

Basis Cement Cement Cement Cement Cement

Standvast

Voor binnen

Voor buiten

Normaal belaste ruimtes (b.v. woonruimtes)

Mechanisch sterk belaste ruimtes

Dampdoorlatend

Te vilten en te gletten

Schuurbaar

Max. laagdikte zonder toeslag 30 mm 10 mm 10 mm 30 mm 30 mm

Snel bekleedbaar met keramische tegels en plavuizen na 2 uur 2 uur 2-3 uur 2-3 uur

Inzetgebied

Geschikt in natte ruimtes

Geschikt in natte ruimtes zonder spuitwater in particuliere ruimtes

Geschikt onder keramische tegels en plavuizen

Geschikt onder dispersieverf en dispersiepleisters

Geschikt onder behang en niet keramische wandbekledingen

Ondergronden

Beton (min. 3 maand oud, zuigend) KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) (c)

Cellenbeton KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) (c)

Metselwerk KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) (c)

Cementpleister CSII, CSIII, CSIV volgens DIN EN 998-1 KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) (c) KH 1:3 (b) (c)

Vastzittende keramische bekledingen SHP SHP SHP SHP SHP

Cementvezelplaten KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b) KH 1:3 (b)

Gipspleister volgens DIN EN 13279-1 KH 1:1 (b) KH 1:1 (b)

Voegen in prefab betondelen

Vastzittend glasvezelbehang

Vastzittend, watervast verf

Vastzittende dispersiepleister

Let op: De informatie betreffende SCHÖNOX KH bedoelt de toe te passen mengverhouding van de grondering met water.

(a) Gladde, dichte beton middels hechtbrug SCHÖNOX DU of spatlaag voorbehandelen.
(b) Alternatief voor SCHÖNOX KH kan SCHÖNOX KH FIX kant-en-klaar, onverdund worden toegepast
(c) In dikkere laagdiktes middels hechtbrug SCHÖNOX DU of spatlaag voorbehandelen.

|  Toepassingssystematiek  |
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|  SCHÖNOX BM-familie

|  De speciale uitvlakmortels

leveren altijd een goed resultaat  |

|  www.schoenox.nl  |



40 Snelestrichen

|  Een sneldrogende afwerkvloer 

biedt uitkomst

Niet alleen een snelle bouwwijze, maar ook een perfect resultaat is voor de realisatie 

van een project van groot belang. De belastbaarheid van een vloerconstructie 

speelt daarbij een grote rol. Voor renovatie en saneringsprojecten biedt SCHÖNOX 

betrouwbare oplossingen met haar sneldrogende dekvloeren.
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DIN
18 353

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
483236 4016447008246 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX SEB 
Snel-cement-dekvloer bindmiddel

voor de menging met vloerenzand 0 tot 8 mm, binnen en buiten. Voor het maken van snelcementdekvloeren van de 

vastheidsklasse CT F4 tot F6 volgens DIN 18 560.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 60 min. 
bekleedbaar (tegel): na ca. 3 dagen
verbruik: ca. 2,9-4,0 kg/m2/cm
houdbaar: 6 maanden

verbruik SCHÖNOX SEB MV 1:6 MV 1:5 MV 1:4
per cm dikte van de dekvloer 2,9 kg/m2 3,4 kg/m2 4,0 kg/m2

per m3 cementmortel ca. 290 kg ca. 340 kg ca. 400 kg

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
483578 4016447020309 1,0-kg-kunsttstofemmer comp. A (hars), 0,5-kg-kunsttstoffles comp. B (harder) 133 doos/pallet

SCHÖNOX MONOKORN van 2 tot 3 mm 483507 4016447013905 25,0-kg-zak 40/pallet

|  SCHÖNOX EP DRAIN 
Epoxyharsgebonden dunbed-drainage

op contactafdichting voor het verlijmen van keramische bekledingen en natuursteen volgens de dunbedmethode 

op balkons en terrassen. Ontwatert het dunbed en verhindert stuwwater en wateraccumulatie in holle ruimtes. 

Component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem.

GISCODE RE 1 - epoxyhars-product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

verwerkingstemperatuur: +10-35 °C
bekleedbaar: na 16 uur
verwerkingstijd: ca. 60 min. bij +20 °C
houdbaar: 2 jaar

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
487805 4016447020507 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX CLS 
Snel verhardende, cementaire vloeivloer

SCHÖNOX CLS is geschikt voor het maken van snel verhardende en bekleedbare aangehechte dekvloeren, dek-

vloeren met scheidingslaag, tevens dekvloeren op isolatie binnen, vooral voor het saneren van badkamers volgens 

DIN 18560. SCHÖNOX CLS blinkt uit door minimale krimp. Na het mengen van ca. 3,5 l water met 25 kg poeder is 

SCHÖNOX CLS gebruiksklaar, zoals handmatigt en machinaal te verwerken.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

pottijd bij +20° C: ca. 20 min. 
bekleedbaar (tegel): na ca. 90 min.
verbruik: ca. 1,9 kg/m2/cm
houdbaar: 6 maanden

NIEUW!



|  Veilig afdichten van oppervlaktes 

en details

Of in de badkamer, in zeer vochtbelaste natte bereiken, op balkons of terrassen, 

in zwembaden of in chemisch belaste ruimtes zoals bedrijfskeukens of 

autowasinstallaties; SCHÖNOX afdichtingssystemen bieden de oplossing.

42 Afdichtingen
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Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
491457 4016447021399 emmer 75/pallet

|  SCHÖNOX KIM- EN HOEKAFDICHTINGSET 
Set bestaande uit 4 kg SCHÖNOX HA, 12 meter SCHÖNOX KIMBAND, 1 kwast en 1 snijmes.

EMICODE EC 1 - zeer emissie-arm

bekleedbaar: na ca. 5 uur
houdbaar: 1 jaar

Material No.: EAN Code: EAN Code karton: verpakking: verpakkingseenheid:
488284 4016447021375 4016447021382 2 x 50-m-rol 2/karton-50/pallet
488285 4016447021351 4016447021368 10 x 12-m-rol 10/karton-54/pallet

|  SCHÖNOX KIMBAND 
Flexibel kimband 

voor de horizontale en verticale hoekafdichting in vochtige ruimtes onder keramische bekledingen. Alleen in combi-

natie met SCHÖNOX HA te gebruiken.

15 cm breed.

ETAG 022
approved according to 

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

|  SCHÖNOX HA 
Gebruiksklare afdichting

Spatelbare, gebruiksklare, elastische afdichting voor het maken van een niet-water-doorlatende contactafdichting 

in vochtige- en natte ruimtes. Ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden onder keramische bekledingen. 

Voldoet aan de vochtbelastingscategorie A0. Door het Duitse bouw- en woningtoezicht toegelaten voor het maken 

van een contactafdichting in hoog belaste natte ruimtes van de vochtbelastingscategorie A wanden volgens richtlijn 

A, deel 2 cijfer 2.50. Voldoet aan de eisen volgens ETAG 022.

GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

EMICODE EC 1 - zeer emissie-arm

bekleedbaar: na ca. 3 uur
verbruik: ca. 1,35 kg/m2 
houdbaar: 1 jaar

productnaam: kleur: Material No.: EAN Code verpakking: verpakking verpakkingseenheid:

SCHÖNOX HA grijs
483609 4016447019952 22,0-kg-kunststofemmer 30/pallet
487631 4016447019945 16,0-kg-kunststofemmer 40/pallet
483607 4016447019938 7,0-kg-kunststofemmer 96/pallet



44 Afdichtingen

Material No.: EAN Code verpakking: EAN Code foliepak: verpakking: verpakkingseenheid:
SCHÖNOX iFIX® SET 2,35 kg 525108 7612895327730 iFIX® Set 2,35 kg 48/pallet
SCHÖNOX iFIX® SET 7,8 kg 525976 7612895331423 4016447021559 iFIX® Set 7,8 kg 32/pallet

|  SCHÖNOX iFIX® 
2-componentige, rolbare afdichtingslijm

voor het waterdichte verlijmen van de afdichtingsbaan SCHÖNOX AB in normaal en hoogbelaste natte ruimtes en 

zwembaden. SCHÖNOX iFIX® en SCHÖNOX AB zijn componenten van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. SCHÖNOX 

iFIX® is gebaseerd op een zelfvernettende speciaaldispersie op basis van acrylaat. Met testrapport (abP) voor de be-

lastingscategorieën A, B en C.

poedercomponent: GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

dispersiecomponent: GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

bekleedbaar: na ca. 1 uur op zuigende 
ondergronden
verbruik: ca. 0,75 kg/m2

houdbaar: 1 jaar

Verbruiks- 

geoptimaliseerd!

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
487847 4016447022099 18,0-kg-zak 48/pallet

|  SCHÖNOX 1K DS PREMIUM 
Snelafbindende, flexibele 1-componentige afdichtingsmortel 

voor binnen en buiten. Na toevoeging van 18,0 kg poedercomponent op 4,9 l water is SCHÖNOX 1K DS PREMIUM ge-

bruiksklaar. SCHÖNOX 1K DS PREMIUM is scheuroverbruggend en niet waterdoorlatend. Voor bv. balkons, terrassen en 

zwembaden. Voldoet aan de eisen voor de vochtbelastingssklassen A0 en B0. Door het Duitse bouw- en woningtoe-

zicht goedgekeurd voor het maken van een contactafdichting in hoog belaste natte ruimtes van de belastingsklasse 

A en B volgens richtlijn A deel 2 cijfer 2.50.

GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

bekleedbaar: na ca. 2,0 uur op wanden
verbruik: ca. 2,6 kg/m2

houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
482877 40164470021450 12,5-kg-zak 64/pallet
482878 40164470021467 5,0-kg-kunststofemmer 90/pallet

|  SCHÖNOX 2K DS RAPID 
Snelafbindende, flexibele 2-componentige afdichtingsmortel 

voor binnen en buiten. Na toevoeging van 12,5 kg poedercomponent (stofgereduceerd) op 5,0 kg dispersiecompo-

nent is SCHÖNOX 2K DS RAPID gebruiksklaar. SCHÖNOX 2K DS RAPID is scheuroverbruggend en niet waterdoorlatend. 

Met testrapport. SCHÖNOX 2K DS RAPID is een component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. SCHÖNOX 2K DS 

RAPID is gebaseerd op een zelfvernettende, acrylaat-gebaseerde speciaaldispersie.

poedercomponent: GISCODE ZP 1 - cementaire producten, chromaatarm

dispersiecomponent: GISCODE D 1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijkmiddelen

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

bekleedbaar: na ca. 1,5 uur op wanden
verbruik: ca. 3,85 kg/m2

houdbaar: 1 jaar

ETAG 022
approved according to 

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
484369 4016447010362 30-m2-rol 40-rol/pallet
484271 4016447021429 10-m2-rol 58-rol/pallet

|  SCHÖNOX AB 
Scheuroverbruggende afdichtingsbaan 

Scheuroverbruggende afdichtings- en ontkoppelingsbaan uit een vrijwel scheurvaste polyethyleenfolie met een 

tweezijdige speciale vezellaag voor het maken van een contact-afdichting in normale en hoogbelaste natte ruimtes 

en in zwembaden. SCHÖNOX AB is geschikt voor een optimale hechting met tegelzetproducten. SCHÖNOX AB is een 

component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem. Met testrapport voor de belastingscategorieën A, B en C. Voldoet 

aan de eisen volgens ETAG022.

EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-armplus

baanlengte: 30 m of 10 m
baanbreedte: 1 m
materiaaldikte: ca. 0,5 mm
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SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

B
A

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
SCHÖNOX EA PUR 517990 4016447025038 10,0-kg-combi-blikverpakking 28/pallet
SCHÖNOX EA PUR CP 517946 4016447025069 5,0-ml-spuit/6 stuk in doos 80/pallet

|  SCHÖNOX EA PUR 
2-componenten polyurethaan-afdichting

SCHÖNOX EA PUR is een  exibele, scheuroverbruggende en bestand tegen chemicaliën volvlakkige afdichting onder 

keramische vloerbekledingen. Goedgekeurd door de Duitse bouw- en woningtoezicht voor het maken van contact-

afdichtingen in hoog belaste natte ruimtes in de vochtbelastingscategoriën A, B en C volgens richtlijn A, deel 2 cijfer 

2.50. SCHÖNOX EA PUR voldoet aan de eisen van EN 14891. Vooral geschikt voor het verlijmen van SCHÖNOX ST FU-

GENDICHTBAND en SCHÖNOX ST DEHNZONENMANSCHETTEN in combinatie met SCHÖNOX AB voor de afdichting van 

details volgens waterinwerkingsklasse W3-I.

GISCODE RU 1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij

pottijd: ca. 45 min. bij +10 °C
pottijd: ca. 30 min. bij +25 °C
verbruik: min. 1,6 kg/m2

houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

B
A

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
SCHÖNOX EA PUR S 517945 4016447025045 5,0-kg-combi-blikverpakking 42/pallet
SCHÖNOX EA PUR CP 517946 4016447025069 5,0-ml-spuit/6 stuk in doos 80/pallet

|  SCHÖNOX EA PUR S 
2-componenten polyurethaan-afdichting

SCHÖNOX EA PUR S is een  exibele, scheuroverbruggende en bestand tegen chemicaliën volvlakkige afdichting onder 

keramische bekledingen op wanden en vloeren. Goedgekeurd door de Duitse bouw- en woningtoezicht voor het ma-

ken van contact- afdichtingen in hoog belaste natte ruimtes in de vochtbelastingscategoriën A, B en C volgens richtlijn 

A, deel 2 cijfer 2.50. SCHÖNOX EA PUR S voldoet aan de eisen van EN 14891. Vooral geschikt voor het verlijmen van 

SCHÖNOX ST FUGENDICHTBAND en SCHÖNOX ST DEHNZONENMANSCHETTEN in combinatie met SCHÖNOX AB voor de 

afdichting van details volgens waterinwerkingsklasse W3-I.

GISCODE RU 1 - polyurethaanlijmen, oplosmiddelvrij

pottijd: ca. 45 min. bij +10 °C
pottijd: ca. 30 min. bij +25 °C
verbruik: ca. 1,8-2,0 kg/m2

houdbaar: 1 jaar

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

B
A

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
517946 4016447025069 5,0-ml-spuit/6 stuk in doos 80/pallet

|  SCHÖNOX EA PUR CP 
Contrastkleur

SCHÖNOX EA PUR CP is een constrastkleur voor het inkleuren van de tweede afdichtingslaag SCHÖNOX EA PUR / 

SCHÖNOX EA PUR S.

verbruik: 1 spuit per 5 kg SCHÖNOX EA PUR / 
SCHÖNOX EA PUR S
houdbaar: 1 jaar

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
SCHÖNOX iFIX® Toolbox 525460 4016447025151 Box 120/pallet

|  SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX 
Voor de optimale verlijming van de afdichtbaan SCHÖNOX AB

voor de rolbare afdichtingslijm SCHÖNOX iFIX adviseren wij de SCHÖNOX iFIX TOOLBOX, bestaande uit SCHÖNOX iFIX 

roller 100 en 180 mm, SCHÖNOX iFIX TOOL, beschermende handschoenen, cuttermes. 
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productnaam diameter: Material No.: EAN Code stuk: EAN Code doos: verpakking: verpakkingseenheid:
ST D 4 6 - 12 mm 485878 4016447020071 4016447020064 1 stuk 25 stuk/doos
ST D 8 12 - 24 mm 4858 81 4016447019211 4016447019204 1 stuk 25 stuk/doos
ST D 15 25 - 40 mm 485875 4016447019235 4016447019228 1 stuk 25 stuk/doos
ST D 21 35 - 50 mm 485877 4016447020118 4016447020101 1 stuk 25 stuk/doos
ST D 35 50 - 75 mm 485882 4016447021290 4016447021283 1 stuk 25 stuk/doos
ST D 35 G 50 - 75 mm 564089 7612895470771 7612895470788 1 stuk 25 stuk/doos
ST D 65 70 - 125 mm 485880 4016447020156 4016447020149 1 stuk 25 stuk/doos
ST FC 483539 4016447019259 4016447019242 1 stuk 10 stuk/doos

|  SCHÖNOX ST D / FC DICHTMANCHET WAND / VLOER 
Informatie zie FUGENDICHTBAND

Informatie zie FUGENDICHTBAND

Material No.: EAN Code stuk: EAN Code doos: verpakking: verpakkingseenheid:
ST EA BUITENHOEK 455883 4016447019273 4016447019266 1 stuk 50 stuk/doos
ST EA BINNENHOEK 485884 4016447019297 4016447019280 1 stuk 50 stuk/doos

|  SCHÖNOX ST EA BUITENHOEK / ST IC BINNENHOEK

ETAG 022
approved according to 

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
485888 4016447019198 50-m-rol 100/pallet
485887 4016447019181 10-m-rol 500/pallet

|  SCHÖNOX ST FUGENDICHTBAND 
Systeemcomponenten: SCHÖNOX ST D4, ST D8, ST D15, ST D21, ST D35, ST D65 DICHTMANCHET WAND, SCHÖNOX 

ST FC DICHTMANCHET VLOER, SCHÖNOX ST IC BINNENHOEK, SCHÖNOX ST EA BUITENHOEK

SCHÖNOX ST VOEGENDICHTBAND is een dwarselastisch, aan beide kanten met vilt beplakt speciaal voegendichtband. 

In combinatie met SCHÖNOX afdichtingen voor het afdichten van wand- en wand /vloeraansluitingen. Ook bij voegen 

en aansluitingen en doorvoeren met kans op scheuren toepasbaar.

Voor gebruikelijke leidingdoorvoeren van „1/2 duim“ dichtmanchet wand SCHÖNOX ST D15 toepassen.

EMICODE EC 1PLUS - zeer emissie-armplus

rolbreedte: 120 mm
materiaaldikte: ca. 0,6 mm 
oppervlakte gewicht: ca. 0,43 g/m
kleur: grijs
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|  Toepassingssystematiek SCHÖNOX contactafdichtingen  |

Belastingsklasse

 Door de bouwtoezicht niet bepaalde ruimtes (matige belasting) ZDB Merkblad

A0 wanden A0 vloeren B0

Definitie van de 
belastingsklasse 
volgens voorschrift

Wanden welke alleen tijdelijk 
en kort met sproeiwater ma-

tig in aanraking komen.

Vloeren welke alleen tijdelijk 
en kort met sproeiwater ma-

tig in aanraking komen.

Bouwdelen buiten, zonder 
drukkende waterbelasting.

Toepassingsvoorbeld

Product

Wanden, met belasting van 
sproeiwater, in badkamers met 

particulier gebruik met vloerput.

Vloeren, met belasting van 
sproeiwater, in badkamers met 

particulier gebruik met vloerput.

Balkons en terrassen, dakter-
rassen vereisen speciale maat-
regelen (DIN 18195 en platdak 

richtlijn in acht nemen)

SCHÖNOX HA
Dispersieafdichting

SCHÖNOX 1K DS 
PREMIUM
snelle, flexibele, 
cementaire afdichting

SCHÖNOX 2K DS RAPID
snelle, flexibele, 
cementaire afdichting

bij voorkeur

SCHÖNOX AB
afdichtbaan

(a)

 Door de bouwtoezicht bepaalde ruimtes (hoge belasting) abP volgens bouwregellijst

A wanden A vloeren B C

Definitie van de 
belastingsklasse 
volgens voorschrift

door reinigingswater sterk 
in aanraking komende 

wanden in natte ruimtes.

door reinigingswater sterk 
in aanraking komende 

vloeren in natte ruimtes.

Wanden- en vloe-
ren van zwembassins 

gevuld met drinkwater 
binnen en buiten.

Wanden- en vloeren in 
industriele ruimtes, ook 

met chemische belasting. 
Behalve ruimtes welke 
onder het § 19 g WHG 

vallen en blootstaan aan 
waterbedrijgende stoffen.

Toepassingsvoorbeld

Product

Zwembadomranding 
en openbare 

douches, industrieel 
ingebruiknemende 

doucheruimtes

Zwembdaomrandingen 
en openbare douches

Zwembassin Industriele keuken

SCHÖNOX HA
Dispersieafdichting

SCHÖNOX 1K DS 
PREMIUM
snelle, flexibele, 
cementaire afdichting

SCHÖNOX 2K DS RAPID
snelle, flexibele, 
cementaire afdichting

SCHÖNOX AB
afdichtbaan

i.c.m. SCHÖNOX iFIX®

Legenda: SCHÖNOX afdichting kan in deze belastingsklasse worden toegepast.

(a) Toepassing op balkons en terrassen (geen dakterrassen) uitsluitend onder SCHÖNOX MSE en           
SCHÖNOX EP DRAIN mogelijk.

SCHÖNOX Afdichting kan in deze belastingsklasse niet ingezet worden. 

Advies: • Het aanbregen van de afdichting geschiedt in min. 2 arbeidsgangen.
•  Volgende droge laagdiktes van de gehele afdichting moeten in acht worden genomen: 
  SCHÖNOX HA 0,5 mm, SCHÖNOX 2K DS RAPID 2,0 mm.
•  In het door de bouwtoezicht geregelde bereik mag alleen de hiervoor 

toegelaten SCHÖNOX tegellijm worden toegepast.
•  Er moeten enkel het SCHÖNOX ST FUGENDICHTBAND, de SCHÖNOX ST DICHTMANSCHETTEN en de                           

SCHÖNOX ST IC INNEN- en ST EA AUSSENECKEN worden toegepast.
•  De productdatabladen van de SCHÖNOX producten moeten in acht worden genomen.

Voorschriften: •  „Hinweise für die Ausführung von Verbenabdichtungen mit Bekleidungen aus keramischen Belägen aus Fliesen und 
Platten für den Innen- en Außenbereich.“

•  „Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Prüfgrundsätze für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund 
mit Fliesen- en Plattenbelägen.“
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|  Hoge veiligheid bij hoog belastbare 

constructies

Hout is een natuurlijk materiaal en heeft de eigenschap om te veranderen. Dit kan 

problemen veroorzaken als er op een houten vloer keramische bekleding verlijmt moet 

worden. De starre keramische bekleding komt niet overeen met de veranderingen van 

het hout. Schade aan de hechting en scheuren zijn het resultaat. SCHÖNOX heeft voor 

deze toepassing de goede systeemoplossing. Voorwaarde is dat de houten planken een 

mes-en-groefverbinding hebben en mogen zich ten opzichte van elkaar niet bewegen.

48 Ontkoppelingen en aanvullende producten
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SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.: EAN Code: verpakking: verpakkingseenheid:
505612 4016447012557 4 mm 22 Stück/doos - 10/pallet
488226 4016447012564 9 mm 10 Stück/doos - 10/pallet
488163 4016447012571 15 mm 6 Stück/doos - 10/pallet

|  SCHÖNOX EDP 
Polyester-vezelplaat ontkoppelings- en isolatieplaat

voor de ontkoppeling van keramische en natuursteenbekledingen van kritieke ondergronden en ter verbetering van 

geluids- en warmte-isolatie. Vooral geschikt voor renovatie in woningen. Voor binnen. 

Voor het verlijmen adviseren wij SCHÖNOX Q12 (z. blz. 11).

plaatlengte: 1 m
plaatbreedte: 0,6 m

Material No.: EAN Code: verpakking: verpakkingseenheid:
532530 4016447015060 25-m2 rol 30 rol/pallet

|  SCHÖNOX PZG 
Pantserweefsel

scheuroverbruggend, versterkt en alkali bestendig glasvezelweefsel voor het wapenen van dunbedmortels en vloer- 

egalisieermiddelen vooral op houten ondergronden. SCHÖNOX PZG is extreem scheurvast en kan veelvuldig toege-

past worden. Door het gebruik van hoogwaardig glasgaren met een speciale-coating is het in hoge mate tegen alkali 

bestand. Voor binnen en buiten.

Voor het verlijmen adviseren wij SCHÖNOX Q12 (z. blz. 11).

baanlengte: 25 m
baanbreedte: 1 m
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A
B

Eigenschappen

Basis
Polyester-
vezelplaat

Polyester-
vezelplaat

Polyester-
vezelplaat

PE-folie
met vilt

Materiaaldikte 4,0 9,0 15,0 0,5

Verlijming op de ondergrond

Zwevende verwerking mogelijk

Ontkoppeling

Geluidsisolatie

Warmteisolatie

Afdichting

Voor binnen

Voor buiten (a)

Normaal belaste ruimtes (b.v. woonkamer)

Verkeerslasten tot max. 5 KN/m2 5 KN/m2 5 KN/m2 5 KN/m2

Op cementdekvloeren met vloerverwarming geschikt

Geschikt onder dunlaagse oppervlakteverwarming

Geschikt onder keramische tegels en plavuizen

Geschikt onder natuursteen
min. 10 mm 

dik
min. 10 mm 

dik
min. 10 mm 

dik
min. 10 mm 

dik

Ondergronden

Beton (min. 3 maand oud, zuigend)

Cementdekvloeren volgens DIN 18560

SCHÖNOX sneldrogende dekvloermortels

Calciumsulfaat gebonden dekvloeren volgens DIN 18560

Gietasfalt IC10 en IC15 volgens DIN 18560 
(bij renovatie extra informatie inwinnen)

Magnesietgebonden dekvloeren (mineralisch)

Vastliggende keramische tegels en plavuizen, terrazzo en natuursteen

Oude ondergronden met watervaste lijmresten 
(zo veel mogelijk verwijderd)

Vastliggende houten planken

Houtspaanplaten (V 100), vakkundig verwerkt, 
verschroefd en/of verlijmd

(a) Alleen in verbinding met het SCHÖNOX BALTERRA®-Systeem

|  Toepassingssystematiek  |
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SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

kleur: Material No.: EAN Code: EAN Code doos: verpakking: verpakkingseenheid:
wit 480762 4016447017880 4016447017927 300-ml-cartouche 12/doos

|  SCHÖNOX SuperFix 
Universeel toepasbare, elastische montagelijm

geschikt voor reparatiewerk bij de verlijming van parket, of naden van textiele-, PVC-, CV- of linoleum- wand- of vloer-

bekledingen. Ook voor de verlijming van vormstabiele profielen, plinten en tapijtlatten alsook voor tegels, metaal en 

hoekbeschermingsprofielen toepasbaar.

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

GISCODE RS 10 - methoxysilan houdend materiaal

verwerkingstemperatuur: +5° C tot +40°C
soortelijk gewicht: ca. 1,50 kg/l 
temperaturbest.: -40° C bis +100° C
houdbaar: 1 jaar

Material No.: EAN Code: verpakking: verpakkingseenheid:
483533 4016447003074 25,0-kg-zak 42/pallet
483530 4016447004286 25,0-kg-zak 40/pallet
488270 4016447004293 25,0-kg-zak 42/pallet

|  SCHÖNOX QUARZSAND 
Korrelgrootte 0,1 tot 0,4 mm voor SCHÖNOX CON BODEN

Korrelgrootte 0,1 tot 3,0 mm voor SCHÖNOX EGALISEERMASSA´S

Korrelgrootte 0,2 tot 0,8 mm voor SCHÖNOX GEA

DIN
18 365

Material No.: EAN Code: EAN Code doos: verpakking: verpakkingseenheid:
527392 7612895470115 7612895338132 verpakking je 6x300-ml-kunststoffles (Komp. A+B) 40/pallet

|  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.

EMICODE EC 1PLUS R: zeer emissie-arm, regulerend

verwerkingstemperatuur: niet onder +15 °C
soortelijk gewicht: 1,3 kg/ l
vol belastbaar: na ca. 24 uur 
houdbaar: 1 jaar

< 0,1 %

Material No.: EAN Code: EAN Code doos: verpakking: verpakkingseenheid:
488439 4016447018276 4016447018481 6 x 1 Box in doos (72 doekjes per box) 30 doos/pallet

|  SCHÖNOX FIX CLEAN 
Vochtige celstof-reinigingsdoekjes

geschikt voor het eenvoudig verwijderen van lijmresten. Speciaal bij verontreinigingen met niet uitgeharde SMP- en 

dispersielij- men zoals 2K PUR en epoxyharslijmen.
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Material No.: EAN Code: verpakking: verpakkingseenheid:
487905 4016447023676 20-m rol 5 rol/doos - 12/pallet

Randstrook met geïntegreerde zelfklevende komslab. Verwerkingsvriendelijk, plakt niet aan de wand en verhinderd 

contactgeluid.

|  SCHÖNOX RS 50 

materiaaldikte: 5 mm 
hoogte: 50 mm
rollengte:  20 m
 

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
488435 4016447010928 10-m rol 250 rol/pallet

|  SCHÖNOX NIVELLIERRANDSTREIFEN 
SCHÖNOX NIVELLEER-RANDSTROKEN

Aan de achterkant zelfklevend, 10 mm dik, 50 mm breed, 10 m per rol.

Bij voorkeur in te zetten bij het nivelleren van oneffen ondergronden.

materiaaldikte: 10 mm 
hoogte: 50 mm
rollengte:  10 m

Material No.: EAN Code: verpakkingseenheid:
EP DRAIN RÜHRSTAB 488228 4016447020361 1 stuk
EP DRAIN SPEZIAL ABZIEHLATTE 488436 4016447014049 1 stuk

|  SCHÖNOX EP DRAIN RÜHRSTAB 
Mixer

voor alle gebruikelijke boormachines om SCHÖNOX EP DRAIN effectief te mengen. 

Tevens geschikt voor het mengen van reactieharsen tot ca. 5 kg mengsel.

|  SCHÖNOX EP DRAIN SPEZIAL ABZIEHLATTE 
Speciale afreilat met afstandhouders 

voor het aanbrengen/afreien van SCHÖNOX EP DRAIN.

Lengte: 100 cm.

SCHÖNOX GmbH
D-48720 Rosendahl

Material No.: EAN Code verpakking: verpakking: verpakkingseenheid:
483578 4016447020309 1,0-kg-kunsttstofemmer comp. A (hars), 0,5-kg-kunsttstoffles comp. B (harder) 133 doos/pallet

SCHÖNOX MONOKORN van 2 tot 3 mm 483507 4016447013905 25,0-kg-zak 40/pallet

|  SCHÖNOX EP DRAIN 
Epoxiharsgebonden dunbed-drainage

op contactafdichting voor het verlijmen van keramische bekledingen en natuursteen volgens de dunbedmethode 

op balkons en terrassen. Ontwatert het dunbed en verhindert stuwwater en wateraccumulatie in holle ruimtes. 

Component van het SCHÖNOX BALTERRA®-systeem.

GISCODE RE 1 - epoxyhars-product, oplosmiddelvrij, sensibiliserend

EMICODE EC 1PLUS R - zeer emissie-armplus, regulerend

verwerkingstemperatuur: +10-35 °C
bekleedbaar: na 16 uur
verwerkingstijd: ca. 60 min. bij +20 °C
houdbaar: 2 jaar



|  SCHÖNOX Renovatiesystemen

|  Oud wordt nieuw – De perfecte  

oplossing voor uw badkameruitdaging  |

|  www.schoenox.nl  |



|  Maak uw gereedschap compleet

Met de gereedschappen uit het SCHÖNOX assortiment bent u op elke uitdaging op de 

bouwplaats voorbereidt.

54 Hulpmiddelen
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Material No.: EAN Code: verpakkingseenheid:
483683 4016447007973 550/pallet

|  SCHÖNOX WASSEREIMER 
10 l - Wateremmer met scala (niet geijkt).

Material No.: EAN Code: verpakkingseenheid:
483540 4016447001858 102/pallet

|  SCHÖNOX ANMACHEIMER 
30 l -Aanmaakemmer voor SCHÖNOX-producten

|  SCHÖNOX werkbroeken –

Darmee laat u een blijvende  

indruk achter.  |

U kunt direct bestellen bij onze partner 

BRUNS + DEBRAY GmbH.

Gebruik voor bestellingen onderstaande website: 

- www.schoenox.nl/werkkleding

Het koopcontract woordt rechtsstreeks met onze partner BRUNS + DEBRAY GmbH afgesloten.



VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 05/2018

I. Algemeen - toepassingsgebied
1. Onderhavige verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor alle 
zakenrelaties met onze klanten, voor zover de klant ondernemer is (§14 BGB (Duits 
BW), een juristisch persoon van het publiek recht of een publiek-rechtelijk fonds .
2. Voor zover niets anders is overeengekomen gelden de verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden van de versie die geldig is tentijde van de bestelling van de klant 
ook voor gelijksoortige toekomstige overeenkomsten.
3. In de verhouding tot onze klanten gelden uitsluitend onze verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden. Afwijkende, tegenovergestelde of aanvullende voorwaarden 
van de klant worden slechts alleen en in zoverre bestanddeel van de overeenkomst 
wanneer wij uitdrukkelijk hebben onze toesteming hebben verleend voor de toepassing 
ervan. Deze toestemmingsvereiste geldt in allen gevalle, met name ook wanneer wij 
een overeenkomst met kennis van de voorwaarden van de klant uitvoeren, zonder 
verklaring van een voorbehoud. 
4. Afzonderlijk getroffen individuele overeenkomsten met de klant (met inbegrip van 
nevenafspraken, aanvullingen en aanpassingen) hebben voorrang op deze verkoop-, 
leverings- en betalingsvoorwaarden. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten 
is, een tegenbewijs voorbehouden, een schriftelijk contract of een schriftelijke 
bevestiging maatgevend.
5. Verklaringen en aankondigingen die na het afsluiten van de overeenkomst door 
de klant aan ons moeten worden afgegeven (bijv. termijnen, melding van gebreken, 
verklaringen over een verbreking van het contract of een mindering), dienen ten 
behoeve van hun werkzaamheid in tekstvorm of schriftelijk te worden ingediend. 
6. Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen zijn slechts van 
verduidelijkende betekenis. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn daarom 
de wettelijke bepalingen van toepassing, voor zover zij in deze voorwaarden niet 
veranderd of uitdrukkelijk uitgesloten worden. 
II. Offertes en sluiting van overeenkomsten, diensten
1. Onze offertes zijn vrijblijvend. De bestelling geldt als bindende offerte. De ontvangst 
volgt in de regel binnen vier weken door toezending van een opdrachtbevestiging of 
levering van de bestellingen zonder voorbehoud.
2. De technische gegevens en beschrijvingen in de desbetreffende productinformatie 
of in het reclamemateriaal zijn geen kwaliteits- of houdbaarheidsgaranties van de door 
ons te leveren goederen. Bij de verwerking dient hier echter op te worden gelet. 
3. Bij een verkoop volgens monsters of proeven beschrijven deze slechts deskundige 
testmatigheid, deze vormen echter geen garantie voor de door ons geleverde 
goederen.
4. Alle nevenovereenkomsten bij het koopcontract, in het bijzonder mondelinge 
afspraken, informaties, adviezen, voorstellen en andere overeenkomsten met 
onze medewerkers, zijn voor ons pas bindend na schriftelijke bevestiging of via een 
formulier; ze vormen geen grondslag voor een adviesovereenkomst wanneer dit niet 
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
III. Prijzen, betalingsvoorwaarden, achterstallige betaling
1. Bij het afsluiten van de desbetreffende overeenkomst gelden de overeengekomen, 
met name de in de opdrachtbevestiging aangegeven prijzen ofwel de prijzen uit 
onze prijslijst. Bij deze prijzen komt daarbij de op de dag van levering geldende 
BTW in de betreffende wettelijke hoogte alsmede de kosten voor een transport op 
correcte wijze, de hoogte van de transportkosten af fabriek of vanaf ons magazijn, de 
vervoerskosten naar het transportbedrijf en - voor zover overeengekomen – de kosten 
van de transportverzekering. Bij leveringen naar het buitenland kunnen aanvullend 
landsspecifieke heffingen bijkomen.
2. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen adequaat aan te passen, 
prijsverhogingen als gevolg van een verhoging van grondstofprijzen blijven te allen 
tijde voorbehouden.
3. Onze facturen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Na afloop van de op de 
factuur vermelde termijn is de klant zonder verdere aanmaning in gebreke. 
4. Compensatie- of retentierecht heeft de klant alleen wanneer zijn claim als 
rechtsgeldig is vastgesteld of schriftelijk wordt erkend. Het retentierecht is verder 
alleen van toepassing indien de geldende claim op dezelfde contractverhouding berust 
als onze vordering.
5. Indien de klant openstaande rekeningen niet betaald, een betalingstermijn 
overschrijdt of de vermogensverhoudingen van de klant verslechteren, hebben wij het 
recht om de totale rechtschuld van de klant opeisbaar te stellen en door wijziging 
van de overeengekomen afspraken een vooruitbetaling of een zekerheidstelling of na 
gedane levering directe betaling van alle vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding 
berusten, te verlangen. 
IV. Levertijd, tijdsbestek en vertraging van diensten
1. Overeengekomen levertermijnen gelden als geplande levertermijnen indien 
niet schriftelijk een uitdrukkelijke vaste levertijd is overeengekomen. Worden de 
levertijden uit door ons te verantwoorden situaties overschreden, kan de klant na 
vruchtelose beëindiging van een door hem opnieuw bepaalde redelijke leverdatum de 
overeenkomst verbreken.
2. Wij zijn pas in gebreke na afloop van een door de klant bepaalde geschikte levertijd. 
In geval van overmacht en andere onvoorziene en door ons niet te verantwoorden 
situaties zoals bedrijfsstoringen, uitval van productiemachines, vertraging van 
termijnen of leveringsuitval van onze leverancier alsmede onderbrekingen op 
grond van gebrek aan grondstoffen, energie of arbeitskrachten, staking, uitsluiting, 
problemen bij de verzorging van transportmiddelen, verkeersproblemen, ingrijpen 
door de overheid, hebben wij het recht om de levering of diensten voor de duur 
van de hinder samen met een redelijke aanlooptijd te verzetten. Wordt hierdoor 
een levering of dienst met meer dan een maand vertraagd, zijn zowel wij als ook de 

klant, met uitsluiting van iedere aanspraak op schadevergoeding, bevoegd om onder 
de voorwaarden krachtens punt VIII van deze verkoopsvoorwaarden met betrekking 
tot de door de leverhinder betroffen hoeveelheid, de overeenkomst schriftelijk te 
verbreken.
3. In elk geval van vertraging is onze plicht tot schadevergoeding op grond van de 
bepalingen in punt VIII beperkt.
4. Wij hebben het recht om draaglijke leveringen en diensten in gedeelten binnen de 
overeengekomen levertermijn uit te voeren.
5. Aan ons blijft de exceptie van het niet nagekomen contract voorbehouden.
V. Risico, transport- en verpakkingskosten
1. De levering volgt, indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, 
vanaf onze fabriek of ons magazijn en dient daar door de besteller op eigen gevaar 
en kosten te worden opgehaald. In deze gevallen gaat het risico van een toevallige 
ondergang en de toevallige verslechtering na het klaarzetten tot het ophalen met de 
toegang van de mededeling tot klaarzetting bij de klant over op de klant. In overige 
gevallen gaat het risico van de toevallige ondergang en de toevallige verslechtering 
van de te leveren goederen met overdracht aan de vervoerder over op de klant.
2. Leenverpakkingen dienen binnen 60 dagen volledig geleegd en vrachtvrij door de 
klant te worden teruggestuurd; verlies en beschadiging van geleend materiaal en 
geleende verpakkingen zijn voor kosten van de klant. Geleend materiaal en geleende 
verpakkingen mogen niet voor andere doeleinden of voor andere producten worden 
gebruikt. Deze zijn uitsluitend bestemd voor het transport van de door ons geleverde 
goederen. Opschriften mogen niet worden verwijderd. Wegwerpverpakkingen worden 
niet door ons teruggenomen. Wij noemen in dat geval een derde die de verpakking 
volgens de vepakkingsverordening aanneemt. 
VI. Plichten van de besteller/eigendomsvoorbehoudsverzekering
1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de koopsom 
alsmede van alle openstaande rekeningen. De opname van de koopsomvordering 
tegen de klant in een lopende rekening en de erkenning van een saldo beroeren het 
eigendomsvoorbehoud niet.
2. De besteller is verplicht om de gekochte goederen adequaat te behandelen; met 
name deze op eigen kosten tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen zoekraken en 
beschadiging en vernietiging. De klant draagt aan ons reeds nu zijn vorderingen uit de 
verzekeringsovereenkomsten over. Wij nemen deze overdracht aan.
3.De besteller mag de goederen die ons eigendom zijn noch verpanden noch in 
onderpand geven. Hij heeft echter het recht om de geleverde goederen naar behoren 
door te verkopen en te verwerken. Het recht daartoe geldt niet, indien de klant de 
uit de doorverkoop of verdere verwerking van de goederen ontstane vorderingen van 
tevoren aan derden heeft overgedragen of verpand danwel een overdrachtsverbod is 
overeengekomen.
4. De besteller draagt ter verzekering van het voldoen van al onze vorderingen uit de 
rechtsverbindingen met hem reeds nu alle – tevens toekomstige bepaalde - vorderingen 
uit een doorverkoop of verwerking van de door ons geleverde goederen over met alle 
nevenrechten ter hoogte van 110% bruto van de waarde van de geleverde goederen 
voorrangig aan het overige deel van zijn vorderingen. Wij accepteren deze overdracht 
en hebben te allen tijde het recht deze overdracht openbaar te maken. 
5. Zolang en indien de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons nakomt heeft hij 
het recht tot incassering van de aan ons overgedragen vorderingen tegenover zijn 
klanten. In zulke gevallen is de klant verplicht om de uit de overdracht ingevorderde 
bedragen direkt aan ons door te geven of indien dit niet mogelijk is, voor ons fiduciar 
en afzonderlijk te bewaren. De incasseringsmachtiging vervalt wanneer de klant meer 
dan 14 dagen in gebreke is met meer dan 25 % van zijn betalingsverplichtingen aan ons.
6. Op verzoek dient de klant zijn schuldeisers op de hoogte te stellen van de overdracht 
met het verzoek het bedrag dat wij van onze klant vorderen aan ons te voldoen. Wij 
hebben het recht te allen tijde zelf de schuldenaars van de klant over de overdracht 
in kennis te stellen en de vorderingen te incasseren.Wij maken hier geen gebruik van 
zolang de klant zijn betalingsverplichtingen zonder vertraging aan ons nakomt. Bij 
betalingsverzuim van de klant dient hij ons op verzoek de overgedragen vorderingen 
en hun schuldenaars bekend te maken, voorzien van alle informatie en documenten 
die noodzakelijk zijn ter incassering van de schuldvorderingen.
7. Bij beslaglegging of andere interventies door derden dient de klant ons hier 
onmiddellijk van op de hoogte te brengen.
8. De be- of verwerking of omvorming van de door ons onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde goederen zijn altijd voor ons, zonder dat hieruit verplichtingen voor ons 
voortvloeien. Worden de voor ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen 
met ander, ons niet toebehorend materiaal verwerkt of gemengd of gecombineerd, zo 
verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe product in de verhouding van de 
waarde van de door ons geleverde goederen tot de andere goederen. De klant bewaart 
het zodanig ontstane alleeneigendom of mede-eigendom voor ons. De klant draagt zijn 
vorderingen uit de verkoop van deze nieuwe producten waar ons eigendomrechten 
aan toekomen reeds nu in omvang van ons aandeel in het eigendom aan de verkochte 
goederen ter verzekering aan ons over. Indien de klant de geleverde goederen met een 
hoofdproduct combineert of vermengd, draagt hij reeds nu zijn vorderingen tegen een 
derde tot de hoogte van de waarde van onze goederen aan ons over. Wij accepteren 
deze overdracht hierbij.
9. Wij zijn verplicht om de ons toekomende zekerheden volgens onze keuze op verzoek 
van de klant voor zover vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze zekerheden 
onze te verzekeren vorderingen tegenover de klant met meer dan 20% overschrijdt.
10. In geval van onrechtmatig handelen van de klant dat in strijd is met de overeenkomst, 
met name bij betalingsverzuim met meer dan 10 % van het factuurbedrag over meer 
dan 14 dagen, evenals in geval van insolventieaanmelding, hebben wij het recht 
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klant, met uitsluiting van iedere aanspraak op schadevergoeding, bevoegd om onder 
de voorwaarden krachtens punt VIII van deze verkoopsvoorwaarden met betrekking 
tot de door de leverhinder betroffen hoeveelheid, de overeenkomst schriftelijk te 
verbreken.
3. In elk geval van vertraging is onze plicht tot schadevergoeding op grond van de 
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volgens de vepakkingsverordening aanneemt. 
VI. Plichten van de besteller/eigendomsvoorbehoudsverzekering
1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van de koopsom 
alsmede van alle openstaande rekeningen. De opname van de koopsomvordering 
tegen de klant in een lopende rekening en de erkenning van een saldo beroeren het 
eigendomsvoorbehoud niet.
2. De besteller is verplicht om de gekochte goederen adequaat te behandelen; met 
name deze op eigen kosten tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen zoekraken en 
beschadiging en vernietiging. De klant draagt aan ons reeds nu zijn vorderingen uit de 
verzekeringsovereenkomsten over. Wij nemen deze overdracht aan.
3.De besteller mag de goederen die ons eigendom zijn noch verpanden noch in 
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uit de doorverkoop of verdere verwerking van de goederen ontstane vorderingen van 
tevoren aan derden heeft overgedragen of verpand danwel een overdrachtsverbod is 
overeengekomen.
4. De besteller draagt ter verzekering van het voldoen van al onze vorderingen uit de 
rechtsverbindingen met hem reeds nu alle – tevens toekomstige bepaalde - vorderingen 
uit een doorverkoop of verwerking van de door ons geleverde goederen over met alle 
nevenrechten ter hoogte van 110% bruto van de waarde van de geleverde goederen 
voorrangig aan het overige deel van zijn vorderingen. Wij accepteren deze overdracht 
en hebben te allen tijde het recht deze overdracht openbaar te maken. 
5. Zolang en indien de klant zijn betalingsverplichtingen aan ons nakomt heeft hij 
het recht tot incassering van de aan ons overgedragen vorderingen tegenover zijn 
klanten. In zulke gevallen is de klant verplicht om de uit de overdracht ingevorderde 
bedragen direkt aan ons door te geven of indien dit niet mogelijk is, voor ons fiduciar 
en afzonderlijk te bewaren. De incasseringsmachtiging vervalt wanneer de klant meer 
dan 14 dagen in gebreke is met meer dan 25 % van zijn betalingsverplichtingen aan ons.
6. Op verzoek dient de klant zijn schuldeisers op de hoogte te stellen van de overdracht 
met het verzoek het bedrag dat wij van onze klant vorderen aan ons te voldoen. Wij 
hebben het recht te allen tijde zelf de schuldenaars van de klant over de overdracht 
in kennis te stellen en de vorderingen te incasseren.Wij maken hier geen gebruik van 
zolang de klant zijn betalingsverplichtingen zonder vertraging aan ons nakomt. Bij 
betalingsverzuim van de klant dient hij ons op verzoek de overgedragen vorderingen 
en hun schuldenaars bekend te maken, voorzien van alle informatie en documenten 
die noodzakelijk zijn ter incassering van de schuldvorderingen.
7. Bij beslaglegging of andere interventies door derden dient de klant ons hier 
onmiddellijk van op de hoogte te brengen.
8. De be- of verwerking of omvorming van de door ons onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde goederen zijn altijd voor ons, zonder dat hieruit verplichtingen voor ons 
voortvloeien. Worden de voor ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen 
met ander, ons niet toebehorend materiaal verwerkt of gemengd of gecombineerd, zo 
verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe product in de verhouding van de 
waarde van de door ons geleverde goederen tot de andere goederen. De klant bewaart 
het zodanig ontstane alleeneigendom of mede-eigendom voor ons. De klant draagt zijn 
vorderingen uit de verkoop van deze nieuwe producten waar ons eigendomrechten 
aan toekomen reeds nu in omvang van ons aandeel in het eigendom aan de verkochte 
goederen ter verzekering aan ons over. Indien de klant de geleverde goederen met een 
hoofdproduct combineert of vermengd, draagt hij reeds nu zijn vorderingen tegen een 
derde tot de hoogte van de waarde van onze goederen aan ons over. Wij accepteren 
deze overdracht hierbij.
9. Wij zijn verplicht om de ons toekomende zekerheden volgens onze keuze op verzoek 
van de klant voor zover vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze zekerheden 
onze te verzekeren vorderingen tegenover de klant met meer dan 20% overschrijdt.
10. In geval van onrechtmatig handelen van de klant dat in strijd is met de overeenkomst, 
met name bij betalingsverzuim met meer dan 10 % van het factuurbedrag over meer 
dan 14 dagen, evenals in geval van insolventieaanmelding, hebben wij het recht 
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om – onverminderd ons toekomende verdere (schadevergoedings)vorderingen – de 
overeenkomst te ontbinden en de door ons geleverde goederen terug te eisen. In dit 
geval houdt het terugeisen tevens de verklaring van terugtreding in. 
VII. Rechten van de klant in geval van gebreken
1. Duidelijke gebreken, verkeerde leveringen en afwijkingen in de hoeveelheden dient 
de klant ons onmiddelijk, echter uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de goederen 
schriftelijk mede te delen, anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. 
Verborgen gebreken dienen binnen een termijn van zeven dagen na vaststelling 
schriftelijk aan ons te worden meegedeeld. De koper is verplicht om op verzoek door 
middel van een proef te controleren of de geleverde goederen in orde zijn voor het 
beoogde gebruik. Dit geldt ook indien componenten zijn toegevoegd die niet bij ons 
zijn aangekocht. Worden eventuele gebreken pas tijdens de verwerking vastgesteld, 
dient de verwerking direct te worden gestopt en de nog niet verwerkte ongeopende 
originele producten te worden bewaard. Deze moeten op verzoek voor onderzoek ter 
beschikking worden gesteld. Drie maanden na de overdracht van het risico op de koper 
volgens punt V.1 zijn klachten over van verborgen gebreken uitgesloten en gelden als 
te laat, indien deze herkenbaar hadden moeten zijn. In geval van een verlate klacht 
verliest de klant onder de voorwaarden van punt VII zijn klachtenrecht, tenzij de fout 
van onze kant arglistig is verzwegen.
2. In geval van gebreken van de door ons geleverde goederen zijn wij naar onze 
keuze alleen verplicht tot het verbeteren of naleveren van goederen vrij van fouten 
(nakomen van de verplichtingen) voor zover ons geen opzet of grove nalatigheid ten 
laste valt. Indien wij niet bereid zijn tot het nakomen van plichten of het niet mogelijk 
is, met name indien dit buiten de passende termijnen vertraagt om redenen die wij 
te verantwoorden hebben, of op andere wijze het nakomen van de plichten mislukt, 
zo heeft de klant naar zijn keus het recht om de overeenkomst de ontbinden of een 
mindering van de koopprijs te eisen. Een verbetering van het product geldt als mislukt 
na de derde poging.
VIII.Rechten en plichten van ons bedrijf
1. Een aansprakelijkheid van ons bedrijf voor schade of tevergeefse uitgaven ongeacht 
de juridische reden is alleen geldig wanneer de schade of de futiele uitgaven:
a) door ons of één van de plaatsvervangende medewerkers door schending van een 
wezenlijke contractuele plicht is veroorzaakt, of
b) terug te voeren is tot een grove nalatige of opzettelijke plichtschending van ons 
of één van onze plaatsvervangende medewerkers. Volgens punt VIII 1a) en b) zijn 
wij aansprakelijk voor schade of futiele uitgaven die door een niet afzonderlijk te 
vergoeden advies of informatie zijn veroorzaakt, slechts bij opzet of grove nalatige 
plichtschending, voor zover deze plichtschending geen gebreken volgens § 434 BGB 
van de door ons geleverde goederen betekent. 
2. Overeenkomstig punt VIII. 1a) zijn wij aansprakelijk voor de schending van een 
contractuele verplichting indien geen sprake is van grove nalatigheid of opzet, is 
onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding hierbij op een niet voorziene, typisch 
intredende schade beperkt. Wij zijn in dit geval met name niet aansprakelijk voor 
winstverlies van de klant en niet voorziene aansluitende schade. De voorstaande 
aansprakelijkheidbeperkingen overeenkomstig regel 1 en 2 gelden in dezelfde mate 
voor schade die op grond van grove nalatigheid of opzet door onze medewerkers of 
opdrachtgevers zijn veroorzaakt. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade van 
de klant die wegens invordering van contractuele boeteclaims van derden ontstaan. 
3. Indien wij overeenkomstig punt VIII. 1b) aansprakelijk zijn voor de schending 
van een contractuele verplichting is onze aansprakelijkheid van de hoogte van het 
bedrag, indien geen sprake is van grove nalatigheid of opzet, beperkt tot het door de 
verzekering gedekte bedrag.
4. Het genoemde in punt VIII. 1 tot 3 betreffende de aansprakelijkheidsbeperkingen 
gelden niet wanneer onze aansprakelijkheid op grond van de bepalingen van de 
Wet Productieaansprakelijkheid verplicht is of indien vorderingen uit hoofde van 
schade aan leven, lichaam of gezondheid tegen ons worden ingevorderd. Indien onze 
geleverde goederen geen garantie-eigenschap bezitten zijn wij alleen aasprakelijk 
indien schade wordt gedekt door de garantie. 
5. Elke verdere aansprakelijkheid op schadevergoeding zoals bedoeld in de punten VIII. 
1-4 is uitgesloten. Dit geldt met name voor schadeclaims uit een schuld bij afsluiting 
van het contract overeenkomstig § 311 lid 3 BGB, positieve contractschending volgens 
§ 280 BGB of aanspraak volgens § 823 BGB.
6.Voor zover deze aansprakelijkheid op schadevergoeding is uitgesloten of 
overeenkomstig punt VIII. 1-5 is beperkt, geldt dit ook met betrekking tot de 
persoonlijke aansprakelijkheid op schadevergoeding van onze medewerkers, 
werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende medewerkers en assistenten.
IX. Verjaring van vorderingen
1. Aanspraak van de klant op grond van gebreken of als gevolg van ongeautoriseerde 
verrichtingen – inclusief schadeclaims en vorderingen tot terugbetaling van futiele 
uitgaven – vervalt binnen een jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn, 
indien in de navolgende punten IX. 1-5 niets anders is aangegeven.
2. Indien de besteller een ondernemer is en heeft hij of een andere koper in de 
toeleveringsketen als ondernemer op grond van gebreken in de door ons geleverde 
nieuwe producten, die tevens als nieuw geproduceerd materiaal aan een consument 
zijn geleverd, aan de eisen van de consument voldaan, gaat de verjaring van vorderingen 
van de klant aan ons twee maanden vanaf het tijdstip waarop de klant of de andere 
koper in de toeleveringsketen als ondernemer aan de eisen van de consument heeft 
voldaan in, tenzij de klant zich tegenover zijn klant/contractpartner op de exceptie van 
de verjaring met succes heeft kunnen beroepen. De verjaring van claims van de klant 
aan ons wegens door ons geleverd manco BGB
materiaal gaat in elk geval in, indien de vorderingen van de klant/contractpartner van 

de besteller als gevolg van gebreken in de door ons aan de klant geleverde goederen 
aan de klant zijn verjaard, bij bouwmateriaal echter uiterlijk vijf jaar vanaf de datum 
waarop wij dit materiaal bij onze klant hebben afgeleverd, bij ander materiaal één jaar 
vanaf dit tijdstip.
3. Indien door ons nieuw geproduceerd materiaal, dat volgens de gebruikelijke manier 
voor een bouw is ingezet en gebreken heeft veroorzaakt, dan verjaren de vorderingen 
van de klant binnen 5 jaar na het wettelijke verjaringsbegin. Afwijkend van regel 1 geldt 
een verjaringstermijn van vier jaar voor gebouwen en twee jaar voor andere werken 
waarvan het welslagen afhankelijk is van de productie, het onderhoud of wijzigingen 
in materiaal, zover de klant het door ons geleverde materiaal voor het nakomen van 
overeenkomsten heeft benut, waarin deel B van de aanbestedingsprocedures van 
bouwprestaties in zijn totaliteit is betrokken. De verjaring overeenkomstig voorgaande 
regel 2 gaat niet eerder in dan twee maanden na de datum waarop de klant de 
vorderingen van de gebreken aan het bouwwerk, die veroorzaakt zijn door het door 
ons geleverde materiaal, aan zijn contractpartner is nagekomen, tenzij de besteller 
zich tegenover zijn klant/contractpartner met succes op het statuut van de verjaring 
heeft kunnen beroepen. De verjaringstermijn van claims tegen ons op grond van door 
ons gebrekking geleverd materiaal gaat in elk geval in zodra de claims van de klant/
contractpartner van de besteller tegen de besteller wegens de door ons aan de klant 
geleverde manco goederen zijn verjaard, echter uiterlijk een jaar na de datum waarop 
wij het materiaal bij onze klant hebben afgeleverd.
4. Indien wij een niet afzonderlijk te vergoeden onrechtmatig advies en/of informatie 
hebben afgegeven zonder dat wij in samenhang met de informatie of het advies 
materiaal hebben geleverd, of zonder dat het onrechtmatig advies volgens § 434 BGB 
van de door ons geleverde goederen vormt, verjaren de daarop rustende vorderingen 
tegen ons binnen een termijn van een jaar vanaf het wettelijke verjaringsbegin. Claims 
van de besteller/klant tegen ons op grond van het niet nakomen van contractuele, 
voorcontractuele of wettelijke plichten, die geen materiaalfout overeenkomstig § 
434 BGB in de door ons te leveren danwel geleverde goederen vertegenwoordigen, 
vervallen tevens een jaar na het wettelijke verjaringsbegin. Indien de voorgenoemde 
plichtschendingen een defect overeenkomstig § 434 BGB van het door ons geleverd 
materiaal in samenhang met het advies of de informatie weergeeft, gelden voor 
de verjaring van de daarop rustende vorderingen, de in punt 1 tot 3 en 5 getroffen 
regelingen.
5. Het bepaalde in de punten 1 tot 4 is niet geldig voor de verjaring van aanspraken 
uit hoofde van schade aan leven, lichaam of gezondheid en niet voor de verjaring 
van aanspraken volgens de Wet op Productaansprakelijkheid en wegens juridische 
gebreken van het door ons geleverd materiaal, verder niet voor de verjaring van 
aanspraken van onze besteller/klant, die daarop berusten dat wij gebreken aan het 
door ons geleverde materiaal arglistig hebben verzwegen of wij een plicht met opzet 
of door grove nalatigheid hebben geschonden. De in punt IX. 5 genoemde gevallen zjin 
van toepassing op de verjaring van deze claims.In de gevallen bedoeld in deze punt IX.5 
gelden voor de verjaring van deze claims de wettelijke verjaringstermijnen.
X.Terugneming
De terugneming van de door ons geleverde mancovrije goederen is uitgesloten.
XI. Overdrachtsverbod
Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mogen rechten of vorderingen 
tegen ons, met name als gevolg van gebreken in het door ons geleverde materiaal 
of wegens door ons begane onrechtmatigheden, geheel noch gedeeltelijk aan derden 
worden overdragen of verpand; § 354a HGB (Duits Wetboek van Koophandel) blijft 
onaangetast.
XII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, het toepasselijk recht, 
handelsclausules
1. Plaats van uitvoering en de exclusief bevoegde rechtbank voor alle vorderingen 
tussen ons en het bedrijfsleven of rechtspersonen van het publiek recht of publiek-
rechtelijke speciale fondsen is de zetel van de vennootschap, tenzij er dwingende 
wettelijke bepalingen bestaan.
2. Op de rechtsverhouding tussen ons en de koper zijn uitsluitend de wetten van 
Duitsland van toepassing. De toepassing van de voorschriften voor de internationale 
verkoop van goederen en het Duitse internationaal privaatrecht, in het bijzonder het 
UN-kooprecht, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Voor zover de handelsclausules volgens de International Commercial Terms 
(INCOTERMS) zijn overeengekomen, gelden de INCOTERMS van de nieuwste versie.
XIII. Slotbepalingen
1. Mochten één van de bovenstaande bepalingen op grond van een bijzondere 
overeenkomst ongeldig, gedeeltelijk ongeldig of uitgesloten zijn dan heeft dit geen 
invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
2. Wij verwerken personengerelateerde gegevens in het bijzonder volgens de EU-de 
algemene verordening gegevensbescherming. Alle gegevens zijn te ontlenen aan de 
Datenschutzerklärung op www.sika.de.
3 Ons leveradres is: Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Str. 103-107, 70439 
Stuttgart

Vestiging van het bedrijf: Sika Deutschland GmbH, Kornwestheimer Str. 103-107, 
70439 Stuttgart, directie: Ing. Joachim Straub, kantongerecht Stuttgart HBR (Duitse 
Kamer van Koophandel) 13319, BTW nummer: DE813561973
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