
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики 
 EMICODE EC 1PLUS : дуже низька емісія 

 відповідає вимогам CG2 WA відповідно до 
EN 13888 
 еластична 
 водо-непроникна  

 висока морозостійкість 

 тонко дисперсійна 
 дуже гладка після нанесення 
 дуже гарний зовнішній вигляд 

 водо-відштовхувальний ефект (у 
порівнянні зі стандартною фугою) 
 висока механічна стійкість (у порівнянні зі 

стандартною фугою) 

 модифікована полімерами 

 високо наповнена 

 висока адгезія до плитки  

 підходить для застосування в системах 
теплої підлоги 
 при твердінні не утворюються тріщини. 
 низький вміст хромату відповідно до 

REACH 
 
Застосування 
SCHÖNOX WD FLEX підходить для: 
 Керамічна плитка  
 керамічна мозаїка 
 керамогранітна плитка зі здатністю 

поглинання води > 3 % 
 плитка з натурального каменю. Що не 

чутлива до зміни кольору 
SCHÖNOX WD FLEX підходить для затірки: 
 для стін та підлог 
для застосування в середині приміщень та 
назовні 

SCHÖNOX WD FLEX не містить кварцового 
піску й також підходить для плитки з 
чутливою поверхнею. 
Для поверхонь, що часто піддаються впливу 
очищення кислотними засобами, потрібно 
використовувати SCHÖNOX CF DESIGN. 
При затиранні на шорстких та грубих 
поверхнях, слід обережно видаляти залишки 
матеріалу, поки він ще свіжий (виконайте 
пробне нанесення, а також пробне 
очищення). 

У випадку, якщо поверхня плитки з 
відкритими порами, то кольорові пігменти 
можуть потрапити до них. Слід уникати 
сильного контрасту кольору між плиткою та 
фугою. 

Якщо на пакуванні плитки немає інформації 
про затірку або необхідність попередньої 
обробки плитки, ми рекомендуємо запитати 
рекомендації у виробника. У разі відсутності 
заводської рекомендації або у разі сумнівів 
необхідно провести пробне нанесення 
матеріалу, відповідно, необхідно зв’язатися 
з виробником очисних засобів щодо 
матеріалів що полегшують змивання 
залишків та матеріалів для просочення 
готових швів. 
Для укладання та заповнення швів скляної 
мозаїки в парових та лазнях ми 
рекомендуємо використовувати епоксидний 
клей та розчин для швів SCHÖNOX CF DESIGN. 

 
Вимоги до основи 
 Шви повинні бути чистими і без речовин 

що перешкоджають адгезії. 
 Відразу після нанесення, потрібно 

рівномірно затерти шви до товщини 
плитки. 
 Час для затирання швів плитки, укладеної 

тонко-шаровим способом, залежить від 
використовуваного плиткового клею і 
становить від 3 до 24 годин. У випадку 
великоформатної плитки час застигання 
клею може вплинути на поглинаючу 
здатність основи, також потрібно 
враховувати кліматичні умови. У разі 
потреби в клейовій системі повинні бути 
застосовані швидко-твердіючи клеї 
SCHÖNOX. 
 Використовуючи метод з товстим шаром 

клею, клей повинен бути достатньо 
твердим і сухим, в такому випадку 
затирання швів потрібно проводити не 
раніше, ніж через 7 діб. 
 Застосовуються вимоги DIN 18 352. 

 
Пропорції змішування 
 Для 15,0 кг SCHÖNOX WD FLEX 
   необхідно 4,2 л води 
 Для 5,0 кг SCHÖNOX WD FLEX 
   необхідно 1,3 - 1,4 л води 

Технічні дані 
Час застосування: приблизно 2 hours при 
+20 °C 

 Ready for foot traffic: 
after approx. 12 hours 
fully loadable: after approx. 7 days. 
Application temperature: 
not below +5 °C 
Joint width: from 1 to 6 mm Material 
consumption: 
0,3 - 0,8 kg/m², depending on  tile size 
and size of the grout 
Colour: available in various colors 
Temperature resistance: 
-20 °C up to +80 °C 
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Технічні дані 
 Час застосування:  

приблизно 2 години при +20 °C 
 Дозволене піше навантаження: 
після 12 годин 

 Повне навантаження:  

після 7 діб.  

 Температура застосування: 
Не нижче +5 °C 
 Ширина шва: від 1 до 6 мм 

 Витрата матеріалу: 
0,3 - 0,8 кг/м², в залежності від розміру 
плитки та ширини швів 
 Колір: присутня палітра кольорів 
 Температурна стійкість: 
від -20 °C до +80 °C 
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Рекомендації з нанесення 
 Використовуючи чисту ємність, додайте 

SCHÖNOX WD FLEX у холодну чисту воду, 
щоб утворити однорідну суміш. 
Рекомендується використовувати міксер зі 
швидкістю 600 об/хв. 

 Розчин потрібно глибоко втирати в шов, за 
допомогою гумового шпателя, губчастої 
дошки, ручної губки або шпателів для 
затирання швів. 

 Щоб досягти оптимального заповнення 
шва, повторіть затирання, уникайте 
«припудрювання» швів. 

 Після того, як розчин почне схоплюватися 
(попробувати на дотик), використовуйте 
губку для промивання контурів та 
очищення. 

 Для чистого та швидкого заповнення швів 
ми рекомендуємо використовувати 
комплект інструментів для затирання швів. 

 Для затирання керамргранітної плитки з 
низьким рівнем водо-поглинання (плитка > 
3 %) зменшить кількість води, для 
змішування. 

 
Пакування 
 15,0 кг паперовий мішок 
 5,0   кг поліетилен-алюмінієвий мішок (4 

шт. у коробці) 
 

Зберігання 
 Зберігайте SCHÖNOX WD FLEX в 

прохолодному, сухому місці. 
 Паперовий мішок 15,0 кг, термін 

зберігання 18 місяців 
 5,0 поліетилен-алюмінієвий пакет, термін 

зберігання 24 місяці 
 Відкриті упаковки слід негайно закрити та 

використати якомога швидше. 

 
Утилізація 
 Повністю спорожніть упаковку та утилізуйте 

згідно з правилами 
 Для утилізації залишків продукту, у стічні 

води та сміттєві контейнери, будь ласка, 
дотримуйтесь місцевих державних правил. 

 
EMICODE 
 EC 1PLUS : дуже низька емісія 

GISCODE 
 ZP1 - цементні вироби з низьким вмістом 

хромату 
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EPD - Самодекларація 
Sika Deutschland GmbH заявляє, що продукт 
відповідає критеріям для модифікованих 
мінеральних розчинів групи 1. 

 
ЕКОЛОГІЧНИЙ СЕРТИФІКАТ ПРОДУКТУ 
Відповідно до ISO 14025 та EN 15804 

 
Сертифікати виробника 
FEICA - Асоціація європейської промисловості 
клеїв і герметиків 
Редактор 
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 
Програма виробника 
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 
Сертифікат 
EPD-FEI-20160017-IBG1-EN 
Дата випуску 
23.05.2016 
Діє до 
22.05.2022 

 
Інструкції 
 Матеріали яскравих кольорів можуть 

забруднюватись швидше, ніж темні, 
особливо на підлозі та на вулиці. 
 Захищайте шви у керамічних покриттях, 

під час і після затирання від прямих 
сонячних променів та протягів. 
 Очистіть інструменти водою відразу після 

використання. 
 Усі значення є приблизними та залежать 

від місцевих кліматичних коливань. 
 Вся інформація стосується стандартних 

умов. 
 SCHÖNOX WD FLEX містить цемент. 

Присутня лужна реакція при контакті з 
вологою, тому захищайте шкіру, очі та 
дихальну систему. Не вдихайте пил. У разі 
контакту негайно промити великою 
кількістю води. У разі потрапляння в очі 
зверніться за додатковою медичною 
допомогою. 

 Нерівномірний вплив вологи, 
спричинений, наприклад сухістю основи, 
розчину або покриття можуть призвести до 
відтінку кольору в структурі матеріалу у 
шві. Це не впливає на якість і може з часом 
нормалізуватися, якщо умови довкілля 
хороші. Ми не приймаємо будь-яких 
гарантійних звернень по причині 
відмінності в колірному відтінку. 

 Використання SCHÖNOX WD FLEX не 
замінює потреби у герметизації. 

 При виборі матеріалу ми рекомендуємо 
завжди дотримуватись технічних 
характеристик виробника кераміки. 

 Можливі незначні відхилення кольору. 
Тому використовуйте продукт з 
однаковим номером партії на тому 
самому об’єкті. 

 Для догляду та очищення затертих 
поверхонь ми рекомендуємо 
використовувати нейтральні миючі 
засоби. Після очищення поверхню 
необхідно промити чистою водою.  

 SCHÖNOX WD FLEX не є кислотостійким. 
Кислотні очисники, виготовлені з 
використанням, наприклад лимонної 
кислоти, оцтової кислоти або інші 
кислоти можуть призвести до 
пошкодження розчину. Тому очищення 
бажано проводити за допомогою 
нейтральних або слабо-лужних миючих 
засобів. Використовуючи ці засоби для 
чищення, дотримуйтесь інструкцій 
виробника та уникайте передозування. 
Неправильне очищення анулює гарантію. 

 Перед використанням кислотного 
миючого засобу необхідно змочити 
поверхні, щоб закрити пори водою. Після 
очищення поверхні необхідно промити 
водою, щоб нейтралізувати їх. 

 Ділянки з матеріалом SCHÖNOX WD FLEX, 
можна очищати побутовими 
пароочисниками (без використання 
скребків) через 7 днів після закінчення 
робіт. 

 У душових кабінках (без піддона), для 
підлог ми рекомендуємо використовувати 
SCHÖNOX UF PREMIUM або SCHÖNOX CF 
DESIGN. 
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The Sika management system is certified to ISO 

9001 and 14001 by SQS 
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Cіка Україна 
  
03038, м. Київ  

вул. Миколи Грінченка, 4 

Тел.: +38 044 492 94 19 

Факс: +38 044 492 94 18 

www.sika.ua 
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