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Dvousložkové epoxidové aditivum s SCHÖNOX XR
Přípravek SCHÖNOX CJ je aditivum na bázi dvousložkové epoxidové emulze (složka A: pr yskyřice, složka B: tužidlo), vyvinuté jako
náhražka vody při přípravě spárovací hmoty SCHÖNOX XR z důvodu zlepšení odolnosti při častém čištění, dopravě, vůči oděru a vůči
středně agresivním chemikáliím.
Sada SCHÖNOX CJ 2 × 2,5 litru umožňuje zpracovat balení s přípravkem SCHÖNOX XR o obsahu 25 kg bez přidání vody.

Vlastnosti

Pracovní podmínky

Technické údaje

 Zvyšuje odolnost vůči působení

 Provozní teplota: +5 °C až +30 °C

 Dávkování: smíchat 2,5 l složky A

mírných chemikálií

 Nepoužívat na horké dlaždice

 Zvyšuje odolnost vůči častému mytí

nebo vyhřívané podlahy,

 Přípravek je vhodný pro bazény,

které jsou v provozu.

kuchyně a veřejné sprchy

 V případě tradičního použití musí

být potěr suchý, aby se zabránilo
SCHÖNOX CJ složka A:
 Bar va: bílá

změně v barevném odstínu spár y.
 Dále se doporučuje používat

 Hustota: cca 1

stále stejné číslo šarže přípravku

 pH: 6 až 7

SCHÖNOX XR z důvodu zajištění

 Nehořlavý při použití

stejného barevného odstínu.

se 2,5 l složky B
a 25 kg přípravku SCHÖNOX XR
 Nástroje: gumové hladítko
 Šířka spár: 2 až 15 mm
 Bar va výrobku SCHÖNOX XR:

(cementová šeď )
 Doba použití směsi:

cca 3 hod. při teplotě +20 °C
 Vysokotlaké mytí: tlak 60 až 80

barů a dodržet minimální výšku
proudu v délce 20 cm od dlaždic

SCHÖNOX CJ tužidlo složka B:

Příprava podkladu

 Bar va: žlutá

 Dodržet dobu schnutí použitých

 Hustota: cca 1
 pH: 10 až 12
 Nehořlavý při použití

 Lhůta pro zahájení do původního

provozu: cca 48 hodin při 20 °C

lepících přípravků před vlastním
provedením spárování.
 Zkontrolovat, zda je místo spár y

Dbejte prosím, aby byly dodrženy
uvedené doby zasychání a dalšího

suché a zbavené cizích těles

zpracování, ovlivňují je okolní

Použití

(kamínky, sádra, zbytky

podmínky, jako je teplota,

 Podlahy, vnitřní a venkovní stěny

malty, lepidla, atd…).

vlhkost vzduchu, sluneční záření,

Spárování mezi dlaždicemi:

Provést předběžnou zkoušku

− ve vlhkých a velmi vlhkých prostorách

na leštěném pískovci.

− v soukromých a veřejných

bazénech (nádržích)
− v kuchyních a veřejných sprchách
− v zemědělství a potravinářství

Příprava výrobku
 Samostatně homogenizovat

SCHÖNOX CJ složka A

(závisí na typu agresivity používaných

a SCHÖNOX CJ složka B, poté

chemických přípravků)

je vlít ve stejném poměru do

Nepoužívejte v prostorách vystavených
vysoce agresivním přípravkům

čistého kyblíku a promíchat.
 Přidat hmotu SCHÖNOX XR a promíchat

(viz tabulka chemické odolnosti).

elektrickým mixérem pomalou

Ověřit kompatibilitu s chemickými

r ychlostí (maximálně 500 ot./min)

vlastnostmi čistících prostředků

k získání konzistence vhodné k použití:

a jejich použitím.

2,5 l přípravku SCHÖNOX CJ složka A

Ověřit použití pro oblast termálních

+ 2,5 l SCHÖNOX CJ složka B

bazénů dle chemického složení vody.
viz technický servis Schönox s.r.o.

na 25 kg SCHÖNOX XR.
Před použitím nechat stát
3 minuty (nepřidávat vodu).

Obkladové materiály
 Pískovec všeho druhu

Aplikace

 Kamenina

 Rozetřít SCHÖNOX CJ + SCHÖNOX XR

 Terakota
 Dlaždice s cementovým pojivem
 Granit
 Umělý kámen

napříč, pomocí gumového hladítka
na podlahu a na stěnu.
 Vyplnit spár y do hloubky

a pravidelně. Okamžitě odstranit
přebytky pomocí hladítka.
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 Vyčistit spár y před zaschnutím

Orientační spotřeba

pomocí velké vlhké houby, kterou
se přejíždí napříč. Pokud je to
nutné u protiskluzových dlaždic,

(L + l) × e × p × 0,19
(L × l)

použít vlhkou drátěnku.

L: délka dlaždice v cm

 Chcete-li odstranit případný

l: šířka dlaždice v cm

povlak, použijte hadřík namočený

e: šířka spár y v mm

do lihu 24 hodin po aplikaci.

p: tloušťka dlaždice v mm

Očištění
 Omývat skvrny a nástroje

postupně vodou.

Balení
 Sada 2 x 2,5 l, obsahující:

1 kanystr se 2,5 l složky A
+ 1 kanystr se 2,5 l složky B

Šířka spár y

3 mm

3 mm

3 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Tloušťka dlaždice

6 mm

6 mm

6 mm

10 mm

10 mm

10 mm

Rozměr y dlaždic v cm

5 × 5

10 × 10

20 × 20

11,5 × 24

20 × 20

30 × 30

Spotřeba prášku
v kg/m 2

1,40

0,70

0,35

2,00

1,55

1,00

Spotřeba SCHÖNOX CJ
složky A + B v kg/m 2

0,34

0,17

0,09

0,48

0,38

0,24

Uchování a skladování
 6 měsíců v originálním balení,

chráněné před mrazem
a extrémním teplem

Bezpečnostní opatření
 Dráždivý: (složka A i B)
 Nebezpečný pro životní

Odolnost vůči chemikáliím
 Tyto údaje jsou poskytnuty na

základě následujících testů: ponoření
po dobu 500 hodin při +20 °C.
 Nikdy nepoužívejte kyselinu

fluorovodíkovou a její deriváty, které
by mohly způsobit rozdrolení keramiky.

prostředí (složka A i B)
 Dráždí oči a kůži

Odolnost vůči kyselinám

 Může vyvolat citlivou

reakci při styku s kůží
 Toxický pro vodní organismy, může

mít nepříznivé účinky dlouhodobého
charakteru na vodní prostředí.
 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.
 V případě kontaktu s očima, je

Druh výrobku

Koncentrace

SCHÖNOX CJ při +20 °C

Kyselina octová

2,5 %
10 %

+
(+)

Kyselina chlorovodíková

37 %

+

Kyselina citronová

50 %

−

Kyselina mravenčí

2,5 %
10 %

+
+

Kyselina mléčná

2,5 %
10 %

+
(+)

okamžitě a důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 Používejte vhodný ochranný

oděv, vhodné ochranné rukavice
a ochranu očí a obličeje.

Kyselina olejová

−

Kyselina šťavelová

10 %

−

Kyselina fosforečná

75 %
50 %

−
−

Kyselina sírová

80 %
50 %

−
−

Kyselina dusičná

25 %
50 %

−

Kyselina vinná

10 %

−

 Používejte pouze v dobře

větrané místnosti.
 Zabraňte uvolnění do

životního prostředí.
Postupujte podle pokynů
uvedených na obalu a důkladně si
prostudujte bezpečnostní údaje.

+ Žádné poškození
(+) Omezená odolnost
− Žádná odolnost
Pro ostatní výrobky nás, prosím, kontaktujte.

+
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Odolnost vůči rozpouštědlům a průmyslovým přípravkům
Druh výrobku

Koncentrace

SCHÖNOX CJ při +20 °C

Aceton

+

Benzín C

+

Etanol

+

Etylenglykol

+

Formaldehyd

30 %

+

Glycerín

+

Motorová nafta

+

Motorový olej

+

Metanol

+

Perchlóretylen
Fenol

+

1%

+

Ropa

+

Toluen

+

Trichloretylen

+

Butyl-ftalát

+

Lakový benzín

+

Terpentýn

+

+ Žádné poškození
(+) Omezená odolnost
− Žádná odolnost

Odolnost vůči solím - zásadám - potravinářským výrobkům
Druh výrobku

Koncentrace

SCHÖNOX CJ při +20 °C

Amoniak

25 %

+

Hydroxid sodný

50 %

+

Hydroxid draselný

50 %

+

Chlorid Ca

Saturovaný

+

Chlorid Na

Saturovaný

+

Chlorid Fe

30 %

−

5%

+

Síran NH 4

Saturovaný

−

Chroman Na

Saturovaný

+

Čistý (Cl 2 : 12,5 g/l)
50 % (Cl 2 : 6 g/l)
15 %

(+)
+
+

65 %

+

Manganistan K

Chlornan Na
( javelský louh)
Cukr
Olivový olej

+

Arašídový olej

+

Víno

(+)

Coca-Cola
Peroxid vodíku
Chlorová voda
+ Žádné poškození
(+) Omezená odolnost
− Žádná odolnost

−
30 %

+
+
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DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Informace obsažené v tomto technickém
listu nejsou vyčerpávající a jsou založeny

2.41

Technický list

Dodržujte všechna doporučení, směrnice
a předpisy DIN včetně pokynů uvedených
v Technických listech. Dále je nutné
dodržovat uznané postupy a technologie

na současném stavu našich znalostí

používané ve stavebnictví a technice.

a platných zákonů a předpisů : každá

Výrobce ručí za bezvadnou kvalitu všech

osoba, která tento výrobek použije

svých výrobků. Uvedená doporučení pro

pro jiný účel, než je účel výslovně

zpracování jednotlivých produktů vychází

doporučený v tomto technickém

z praktických zkušeností. Vždy se však jedná

listu, bez předchozího písemného
potvrzení vhodnosti použití výrobku

pouze o obecné pokyny nezaručující žádné
konkrétní vlastnosti těchto produktů, protože
výrobce nemůže ovlivnit konkrétní podmínky

k zamýšlenému účelu z naší strany,

na stavbě ani kvalitu odvedené práce. Tento

tak činí na své vlastní nebezpečí.

produktový list k výrobku nahrazuje všechny

Vždy je v odpovědnosti uživatele, aby

předchozí produktové listy, které tímto ztrácí

přijal veškerá opatření, nezbytná ke

platnost.

splnění požadavků místních zákonů
a nařízení. Vždy je nutné prostudovat
bezpečnostní údaje a technický list

Chráněné značky, uvedené v tomto
technickém listu, jsou chráněnými
značkami společnosti Ak zoNobel

výrobku, jsou-li k dispozici. Všechna

nebo se jedná o značky, na které má

doporučení a informace, které o výrobku

společnost Ak zoNobel licenci.

poskytujeme (prostřednictvím tohoto
technického listu nebo jakýmkoli
jiným způsobem), jsou správné podle
našich nejlepších aktuálních znalostí,
ale nemáme žádnou kontrolu nad
kvalitou nebo stavem podkladu a nad
mnoha dalšími faktor y, které mohou
ovlivnit použití a aplikaci výrobku.
Proto, pokud neobdržíte z naší strany
písemný souhlas, nepřijímáme žádnou
odpovědnost ani co se týče vlastností
výrobku, ani co se týče jakékoli
újmy nebo škody, která by mohla
nastat následkem použití výrobku.
Všechny výrobky na trhu a poskytnutá
technická poradenství podléhají našim
obecným prodejním podmínkám.
Na vyžádání je k dispozici kopie
tohoto dokumentu, vyžádejte si ho

Reg. Nr. 3116-02

a důkladně ho prostudujte. Informace

Systém managementu SCHÖNOX byl
certiﬁ kován dle ISO 9001 a 14001

obsažené v tomto listu jsou pravidelně
předmětem úprav v závislosti na našich

německým certiﬁ kačním orgánem DQS.

nových zkušenostech a naší politice
tr valého rozvoje. Je v odpovědnosti
uživatele, aby si před použitím

SCHÖNOX s.r.o.

výrobku ověřil, zda je daný technický

Škrobárenská 482

list nejnovější dostupnou verzi.

617 00 Brno
Tel:

+420 545 535 456-8

Fax:

+420 545 535 211

E-mail: info@schonox.cz
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