
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики: 
 EMICODE EC 1PLUS : морозостійкий з дуже 

низьким рівнем викидів 
 підходить для застосування в системах 

теплої підлоги  
 працює у широкому діапазоні температур 
 для внутрішнього та зовнішнього 

використання постійно високо-еластичний 
 фунгіцид, запобігає розмноженню грибка 
 при використанні на склі, емалі, 

глазурованій кераміці, клінкері тощо, 
ґрунтовка не потрібна 
 стійкий до старіння, води, морської води, 

вугільної кислоти, озону, УФ-
випромінювання, миючих засобів. 

 
Застосування 
 SCHÖNOX ES підходить для герметизації та 

заповнення з’єднань і рухомих швів, 
наприклад, між стінами та підлогою з 
керамічним покриттям у ванних, 
примикання до умивальників, у душових, 
примикання унітазу тощо. 

 
Вимоги до основи 
 Шви повинні бути сухими, очищеними від 

бруду та речовин що можуть перешкоджати 
адгезії. 
 Ширина швів повинна бути не менше 5 мм і 

глибина 5 мм, максимальна ширина 25 мм і 
глибина 15 мм. 
 Ширина шва від 10 до 20 мм вимагає 

глибини шва від 8 до 12 мм. 
 Щоб уникнути зчеплення з нижньою 

поверхнею шва, розташуйте в шві на 
необхідній глибині обмежувальний 
поліетиленовий шнур. 
 Необхідна попередня обробка відповідною 

ґрунтовкою сталі, алюмінію і деяких 
синтетичних матеріалів, а також лужних 
основ (штукатурка, цегляна кладка, бетон 
тощо). 

 
Витрата матеріалу 
Витрата залежить від розміру шва. Одного 
картриджа SCHÖNOX ES достатньо для таких 
довжин - залежно від розміру шва. 

Розмір шва Одного картриджа 
(ширина x висота) вистарчить на: 
5 x 5 мм 12,0 м 
6 x 6 мм 8,0 м 
7 x 7 мм 6,0 м 
8 x 8 мм 4,5 м 
10 x 10 мм 3,0 м 
12 x 10 мм 2,5 м 
15 x 10 мм 2,0 м 
20 x 12 мм 1,2 м 

 
Рекомендації з нанесення 
 Використовуйте малярну стрічку і видаліть 

її відразу після заповнення шва 
герметиком. 

 Заповніть рівномірно шов герметиком 
SCHÖNOX ES. 

 Відразу загладьте поверхню за допомогою 
еластичного шпателя або іншого 
інструменту, змоченого відповідним 
силіконовим розчином для натурального 
каменю. 

 Загладжуючий розчин не слід залишати у 
великій кількості на силіконовому 
герметику, оскільки висохлі залишки 
можуть призвести до оптичного 
негативного впливу на поверхні герметика 
(матові/світлі плями). Рекомендується 
наносити рідину помірно, наприклад тільки 
на інструмент для загладжування. Щоб 
уникнути плям/зміни кольору на 
керамічній плитці, видаліть надлишки 
рідини чистою водою перед його 
висиханням. 

 
Упаковка 
 300 мл картридж (12 шт у коробці) 

 
Зберігання 
 Зберігайте SCHÖNOX ES в прохолодному, 

сухому місці. 
 Термін зберігання 2 роки (в закритій 

упаковці). 
 відкриті картриджі повинні бути 

використані за короткий час. 

Technical data 
Basis: 
one-component,  acetic cross-linking 
(acetate) silicone rubber mastic 
Colour: available in various colors Skin 
formation: 
after approx. 15 min 
Application   temperature: 
+5 °C to +40 °C 
Temperature   resistance: 
completely cured -40 °C to +180 °C Curing in 
24 hours: approx. 3 mm  

 
| www.schoenox.com | 

 
Силікон 
Вміст фунгіциду (протигрибковий компонент). Постійно еластичний. Для герметизації та заповнення 
примикань та рухомих швів. Для внутрішнього і зовнішнього застосування. SCHÖNOX ES відповідає Emicode 
EC 1PLUS згідно GEV. 
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Технічні дані 
 Основа: 

однокомпонентна оцтова (ацетатна) 
силіконова мастика  

 Колір: присутня палітра кольорів 
 Плівко-утворення на поверхні: після 

приблизно 15 хв 
 Температура нанесення: від +5 °C до 

+40 °C 
 Температурна стійкість: повністю 

полімеризований від -40 °C до +180 °C  
 Затвердіння за 24 години: приблизно. 

3 мм товщини герметика 

http://www.schoenox.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утилізація 
 Спорожніть картриджі та утилізуйте 

згідно з місцевими правилами. 
 Для утилізації залишків продукту, у стічні 

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

 
EMICODE 
 EC 1PLUS : дуже низька емісія 

 
EPD - Самодекларація 
Sika Deutschland GmbH заявляє, що продукт 
відповідає критеріям будівельних герметиків 
на силіконовій основі. 

 
ЕКОЛОГІЧНИЙ СЕРТИФІКА ПРОДУКТУ 
відповідно до ISO 14025 та EN 15804 

 
Сертифікати виробника 
Deutsche Bauchemie e.V. 
Industrieverband Klebstoffe e.V. 
Verband der deutschen Lack- und Druck- 
farbenindustrie e.V. 

 
Редактор 
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 
Програма виробника 
Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) 
Номер Сертифікату 
EPD-DBC-2014-BDSB-IBM1-DE 

 
Інструкція 
 Усі значення є приблизними та залежать 

від місцевих кліматичних коливань. 

 Вся інформація стосується стандартних 
умов. 

 Ми рекомендуємо SCHÖNOX MES для 
герметизації натурального каменю та 
бетонних плит. Полімерізований 
матеріал можна видалити лише 
механічним способом. 

 З технічних причин можливі незначні 
відмінності в кольорі від одного 
картриджа до іншого; це не впливає на 
якість силікону. Ми не несемо жодної 
відповідальності за ці відмінності в 
кольорі. 

 Через кислотну систему твердіння існує 
небезпека корозії деяких металів 
(свинець, цинк, залізо). За потреби 
необхідно забезпечити достатній захист 
від іржі. 

 Фунгіцидне наповнення SCHÖNOX ES 
запобігає появі цвілі на поверхні 
герметика. Висока вологість повітря, 
тепло, слабке освітлення та нерегулярне 
очищення можуть сприяти зараженню 
пліснявою. SCHÖNOX ES повинен бути 
сумісним з відповідним очисним та 
дезінфекційним засобом, який 
використовується для очищення швів. 

  Силіконовий шов залежно від 
застосування можна визначити як 
з’єднання для обслуговування. Зверніть 
увагу на ZDB-листівку 

 „Bewegungsfugen in Bekleidungen und 
Belägen aus Fliesen und Platten“. 

 SCHÖNOX ES не підходить для 
герметизації швів у басейнах. 

 Шви заповнені SCHÖNOX ES, можна 
очистити побутовими пароочисниками 
(без використання скребків) через 7 днів 
після нанесення. 

 Сильний вплив тютюнового диму та 
подібний вплив, може призвести до 
зміни кольору герметика. 

 Однокомпонентні силікони не підходять 
для склеювання, за винятком того, що це 
дозволяє конструкція. 

 

 

The Sika management system is certified to ISO 

9001 and 14001 by SQS 

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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