| SCHÖNOX Q-familjen

»Vill du hitta en fästmassa
som passar dig perfekt?«
»Den finns!«

| www.schonox.se |

| Rätt lösning till varje utmaning som plattsättare: SCHÖNOX Q-familjen.
Naturligtvis finns det olika utmaningar på arbetsplatsen. Den ena situationen är inte den andra lik och helt plötsligt står man
inför ett oväntat eller dåligt underlag. I såna situationer finns det aldrig tillräckligt med tid att tänka till eller att börja om

| Gör livet lättare

från början. Det är just då som du kan luta dig tillbaka och lita på fästmassorna i SCHÖNOX Q-familjen: tillsammans
löser vi utmaningarna!

Normalt sett varierar de tekniska egenskaperna och draghållfastheten
beroende på hur mycket vatten som har blandats i fästmassan.

Q-fördelarna:

Med för stor vattenmängd, sjunker draghållfastheten signifikant.

n Imponerande multifunktionalitet: kan användas till många olika applikationer och typer av plattor.
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SA

är betydligt högre än de normativa givna värdena inom de

n Härlig känsla i arbetet: fin och lätt krämig konsistens, som inte glider.

rekommenderade blandningsförhållandena. Varje produkt i Q-familjen

n Enastående effektivitet: optimerad åtgång, snabb belastningsbarhet, hög prestanda.

är testad och certifierad för samtliga olika rekommenderade

n Pålitliga: varje Q-fästmassa uppfyller EN 12004 standarden, även till olika rekommenderade blandningsförhållanden.

blandningsförhållanden.

M

100 %

Variabel
BLANDNING

CE

SCHÖNOX försäkrar dig med 100 % att de tekniska egenskaperna

P E RFO

R

Testad och certifierad för alla blandningar!

Bästa prestandan
Den hållbara
De universella
Den snabba
Den ekonomiska

Högflexibel vit fästmassa för både
okalibrerade och kalibererade
plattor, alla typer av natursten
samt alla andra typer av plattor.
Bästa valet för natursten.

Specialfästmassa som sparar
på jordens resurser, innehåller
nämligen ca 50 % återanvända
råvaror, dessutom lättfiller.

Smidig och ambitiös fästmassa
som kan användas universellt.
Finns också i vitcement.

Snabb och flexibel
fästmassa där det snabba
resultatet är prioritet.

Ekonomisk vit standardfästmassa för de
vanliga utmaningarna i vardagen.
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| SCHÖNOX Q2 W

2

appr
100 %

| Det ekonomiska valet för

| Kvalitet och ekonomi utan

standard och vardagsinstallationer.

kompromisser.

opria

te

Rekommenderas till:
n keramiska plattor
n granitkeramik, speciellt storformatsplattor
n natursten
n naturstensmosaik
n glasmosaik (inomhus)
n rekommenderas vid golvvärme

Tekniska data:
n uppfyller C2 TE kraven enligt
EN 12004
n frostbeständig enligt EN 12004
n EMICODE: EC 1 PLUS R

n vit
n dammreducerad: ja
n lättfiller: nej
n skinntid: ca 30 minuter
n brukstid: ca 3 timmar
n fogbar: ca 24 timmar
n åtgång: 2,9 kg/m² (8 mm kam)
n skikt: 1 - 10 mm

Orderinformation:
Förp.

509410

15 kg
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| SCHÖNOX Q4 RAPID

4

appr
100 %

| Det snabba alternativet
då lokalen snabbt ska tas i bruk.

opria

te

| Snabb och flexibel, när det snabba
resultatet är prioritet.
Rekommenderas till:
n keramiska plattor

n keramiska plattor i swimmingpool

n granitkeramik

n rekommenderas vid golvvärme

n naturstensmosaik
n keramiska plattor på balkong,
terrass och fasad

Tekniska data:
n uppfyller C2 TFE S1 kraven
enligt EN 12004
n EMICODE: EC 1 PLUS R
n frostbeständig enligt EN 12004
n god avvägning mellan lång
öppentid och snabb härdning

n dammreducerad: ja
n innehåller lättfiller: ja
n skinntid: ca 30 minuter
n brukstid: ca 45 minuter
n snabbt fogbar: ca 3 timmar (inomhus)
n åtgång: 2,5 kg/m² (8 mm kam)
n skikt: 10 mm

Orderinformation:
Art.nr

Förp.
15 kg
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| SCHÖNOX Q6 / Q6 W
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appr
100 %

opria
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| Den universella och smidiga

| Universell - stor flexibilitet som ger

för 100 % mångsidighet.

effektivitet.
Rekommenderas till:
n keramiska plattor

n spaltklinker
n glasmosaik (SCHÖNOX Q6 W)
n keramiska plattor på balkong,

n granitkeramik

terrass och fasad

n naturstensmosaik

n keramiska plattor i swimmingpool

n cotto

n rekommenderas vid golvvärme

n handgjord keramik

Tekniska data:
n uppfyller C2 TE S1 kraven

n dammreducerad: ja
n innehåller lättfiller: ja

enligt EN 12004
n frostbeständig enligt EN 12004

n skinntid: ca 30 minuter

n EMICODE: EC 1 PLUS R

n brukstid: ca 3 timmar

n justerbar vattenmängd, för bästa

n fogbar: ca 12 timmar (inomhus)

konsistens vid montering på vägg

n åtgång: 2,4 kg/m² (8 mm kam)

respektive golv

n skikt: 1 - 25 mm

Orderinformation:
Art.nr
Q6
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15 kg
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15 kg
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Variable

4x4 kg

509299

CE

Q6 W

SA

Förp.

493363
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| SCHÖNOX Q8

8
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100 %

opria

te

| Innovativ teknologi som är rädd om
| Hållbart miljöval som
sparar på jordens resurser.

både miljön och plattsättaren.
Rekommenderas till:

SCHÖNOX Q8 innehåller cirka 50 % återvunnen råvara. Att produkten innehåller lättfiller gör

n keramiska plattor

den också lättare att transportera vilket bidrar till mindre CO 2 utsläpp, dessutom att den är

n granitkeramik, speciellt
storformatsplattor

lättare att bära för plattsättaren. Lättfillern gör också att fästmassan har högre sträckförmåga,
dvs räcker längre. Faktum är att den här 15 kg säcken räcker lika långt som en traditionell 25 kg

n keramiska plattor på balkong,
terrass och fasad
n keramiska plattor i swimmingpool
n rekommenderas vid golvvärme

n naturstensmosaik

säck gör. Med andra ord blir det också färre transporter, det gör är Q8 ett riktigt bra miljöval.

Tekniska data:
n uppfyller C2 TE S1 kraven

n dammreducerad: ja
n innehåller lättfiller: ja

enligt EN 12004
n frostbeständig enligt EN 12004

n skinntid: ca 30 minuter

n EMICODE: EC 1 PLUS R

n brukstid: ca 3 timmar

n för vägg och golv

n fogbar: ca 16 timmar

n för inom- och utomhusbruk

n åtgång: 1,6 kg/m² (8 mm kam),

n konsistens som vispad grädde,
dvs mycket lätt att applicera

dvs mycket hög sträckförmåga
n skikt: 1 - 15 mm

n justerbar vattenmängd, för bästa
konsistens vid montering på vägg
respektive golv

Orderinformation:
Q8

Art.nr

Förp.

491612

15 kg
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| SCHÖNOX Q9 W

9

appr
100 %

| Allt-i-ett med bästa prestandan.

opria

te

| Fästmassan med bästa prestandan.

Ger effektivt arbete, sparar tid och pengar.
Rekommenderas till:
n keramiska plattor

n kalibrerad och okalibrerad natursten

n granitkeramik, speciellt
storformatsplattor

känsliga för missfärgning
n naturstensmosaik

n natursten

n glasmosaik

n spaltklinker

n rekommenderas vid golvvärme

n handgjord keramik		

Tekniska data:
n uppfyller C2 FTE S1 kraven

n vit
n dammreducerad: nej

enligt EN 12004
n EMICODE: EC 1 PLUS R

n innehåller lättfiller: ja

n för vägg och golv

n skinntid: ca 30 minuter

n för inom- och utomhusbruk

n brukstid: ca 60 minuter

n binder sitt egna vatten, vilket

n fogbar: ca 3 timmar

motverkar missfärgning
n justerbar vattenmängd, för bästa

n åtgång: ca 2,5 kg/m² (8 mm kam)
n skikt: 1 - 30 mm

konsistens vid montering på vägg
respektive golv

Orderinformation:
Art.nr
Q9 W

Förp.

488269

4x5 kg
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15 kg		
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100 %

Variable
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509395
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| SCHÖNOX Q9 W
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100 %

| Bästa fästmassan för i princip all

opria

te

| Fästmassan med bästa prestandan.

natursten och keramik.

Med SCHÖNOX Q9 W är det enkelt att montera stora naturstensplattor med precision
t ex i trappor och fönstersmygar.
Anledningen är att Q9 W går att montera
i tjocka skikt, innehåller lättfiller, härdar

AN
M

Mix

FE

P E R FO

R

app

ved ac
ro

to
c.

100 %

Variable

SA
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snabbt och är självtorkande.

C2 FTE
S1
E
N
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4
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| Gör ditt arbete mer effektivt:
använd SCHÖNOX Q-familjen
n Det är lätt att hitta rätt fästmassa eftersom SCHÖNOX Q-familjen är väl

Q9 W - Bästa prestanda

genomtänkt och innehåller många flexibla produkter.
n Med de flexibla produkterna i SCHÖNOX Q-familjen är det snabbt och enkelt
att hitta rätt, speciellt då något oförutsätt händer.
n Optimerat sortiment ger smartare lager och lägre transportkostnader.
n Kan blandas tunt för golv och stora plattor eller tjockt för vägg.
n Alla produkter kan användas på både vägg och golv.
n Alla produkter kan användas både inom- och utomhus.
Q8 - Den hållbara

100 % säker prestanda med SCHÖNOX Q-familjen
n 100 % säker prestanda för alla blandningsförhållanden.
n Utmärkt draghållfasthet för alla blandningsförhållanden.
n Certifierade och godkända test för alla rekommenderade
blandningsförhållanden.

P E RFO

AN
R

Q4 RAPID - Den snabba

Q2 W - Den ekonomiska
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Vänligen följ vår produktinformation,
rekommendationer och lokala föreskrifter.
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Reg. Nr. 3116-02

Das SCHÖNOX
SCHÖNOX-Managementsystem
The
management system ist nach
ISO
9001 und
14001
von
der
DQSby
zertifiziert.
is
certified
to ISO
9001
and
14001
DQS.
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alla blandningar!

100 %

Testad och certifierad för

VariabeL
BLANDNING

CE

Q6/Q6 W - De universella

