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Tekniset tiedot           

Koostumus Sementtipohjainen

Värivalikoima 13 väriä

Avoinaika n. 30 min

Sauman leveys Imevät laatat: 1–5 mm

   Imemättömät laatat, kuten klinkkeri: 1–10 mm

Menekki 0,3–3,0 kg/m² (laatan koosta sekä sauman   

   syvyydestä ja leveydestä riippuen) 

Kuivumisaika Käveltävissä n. 6 tunnin kuluttua

   Saavuttaa loppulujuutensa n. 7 päivässä

Säilyvyys 18 kuukautta

Pakkauskoko 5 kg

White 10

Silver grey 13

Manhattan 16

Grey 19

Sand grey 22

Jasmine 43

Sandstone 49

Jurabeige 52

Caramel 55

Havana 58

Graphite 34

Dark grey 28

Platinum grey 25

Erittäin hyvät työstöominaisuudet

Nopea ja helposti pestävissä

Modernit värisävyt

Suihkutiivis, hygieeninen ja kestävä

* käytettäessä teknisen tuoteselosteen mukaisesti



PERFORMANCE

DESIGN

|  SCHÖNOX® SF Design on saumauslaasti, joka sopii useimmille 
keraamisille laatoille, lasimosaiikille ja luonnonkivelle. Soveltuu 
märkätiloihin, uima-altaisiin, lattialämmityskohteisiin sekä 
ulko- ja sisätilojen lattia- ja seinäpinnoille. Schönox SF Design on 
sementtipohjainen ja nopeasti kuivuva  |
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Koskelontie 23 C

PL 49
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Tekninen neuvonta:

(09) 511 43 350

| Korkealaatuinen saumauslaasti 
lukuisissa väreissä |
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SCHÖNOX® SF Design on korkealaatuinen saumauslaasti. Tuote on helppo 
levittää ja se tuottaa kestävän ja luotettavan sauman.

Saumauslaastia pidetään usein puhtaasti muotoiluelementinä, mutta sillä on 

ulkonäön lisäksi useita merkittäviä ja välttämättömiä teknisiä ominaisuuksia 

toimiessaan yhdessä laattojen kanssa.

SCHÖNOX SF Design on suunniteltu tuottamaan teknisesti vakaita ja visuaalisesti 

näyttäviä saumoja – helposti ja tarvittavista ominaisuuksista tinkimättä.

Sauman pinta, väri ja 

kestävyys takaavat näyttävän, 

korkealaatuisen ja hygieenisen 

lopputuloksen. Tuotteen väripaletti 

on laaja ja se kattaa vaikuttavan 

valikoiman yhteensopivia värejä 

myös modernien betoni- ja 

puujäljitelmälaattojen kanssa. 

 

SCHÖNOX® SF Design sisältää 

korkealuokkaisia raaka-

aineita, jotka antavat tuottelle 

ennennäkemättömän värikiillon.

Kuvat saatu suurimmaksi osaksi:

Tutustu aina huolellisesti tuoteselosteisiin, 
asennusohjeisiin, suosituksiin, sekä maakohtaisiin 

määräyksiin.

|  Tutustu värivalikoimaan osoitteessa schonox.fi  |

1. Valitse miljöö
2. Valitse laatan väri
3. Valitse sauman väri

Ohjelma näyttää tämän jälkeen
sauman ja laatan värin valitussa 
miljöössä.
https://www.schonox.com/fi/saumalaastinvarivalitsin/


