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|  Velg et støvfritt arbeidsmiljø.  

Beskytt helsen, spar tid og skån kunden  | 

Vårt sortiment av støvreduserte produkter vokser 

raskt. SCHÖNOX kan nå tilby hele 8 ulike flislim, 

fuge- og avrettingsmasser, både sementbaserte 

og gipsbaserte. Avstøving under blanding er 

redusert med opptil 90%.

Med flere støvreduserte produkter blir det 

enkelt å velge rett produkt og arbeidsmetode 

slik at du skåner arbeidsmiljøet både for deg 

selv og andre. Men ved å benytte disse unike 

produktene oppnår du mer enn å beskytte helsen 

din. 90% mindre avstøving gir deg en betydelig 

tidsgevinst gjennom mindre rengjøring og 

etterarbeid. Videre kan virksomheten i lokalene 

foregå stort sett som normalt uten støvplager 

og omfattende tildekking mens arbeidet pågår. 

Dette betyr store fordeler for dine oppdrags-

givere, som skoler, butikker og institusjoner mm.

Du kan konsentrere deg utelukkende om selve 

jobben. Dermed kan du levere bedre kvalitet, 

med mindre stress. Dette er fordeler som alltid 

lønner seg, både for deg og dine kunder. Merk 

deg også at våre støvreduserte produkter har 

samme tekniske kvalitet som våre tradisjonelle 

produkter. Alt fra arbeidsegenskaper til hold-

barhet vil du oppleve som likeverdige, om ikke 

bedre. Du trenger altså ikke legge om dine 

arbeidsmetoder når du bytter til støvredusert!



|  Sementbaserte gulvsparkler  | 

Bruken av støvreduserte produkter øker raskt. Blant 

annet takket være at SCHÖNOX var svært tidlig ute med 

å tilby flere støvreduserte alternativer av vårt mest 

brukte sementbaserte gulvsparkel for normale under-

lag. Det vil si underlag som tåler hurtige tørketider  

– og dermed de overflatespenningene som oppstår når 

sparkelet tørker.  

Sementbasert, finkornet avrettingsmas-

se for innendørs bruk. Svært gode selv-

utjevningsegenskaper, også i tynne sjikt. 

Et godt valg ved avretting av store, plane 

gulvflater før flislegging. Velegnet for gulv 

med varmekabler. Pumpbar. Høy trykk-

fasthet.

Sjikttykkelse: 0,5 – 25 mm

Gangbar: Etter ca 3 timer

Belegningsklar: Etter ca 16 timer

|  SCHÖNOX SP-X
 Avrettingsmasse  |

 

Sementbasert, avrettingsmasse for innen- 

og utendørs bruk. Spesielt utviklet for 

avretting av gulv med varmekabler. 

Pumpbar. Et godt valg ved sparkling av 

fall mot sluk i våtrom, også for terrasser 

og balkonger før flislegging.

Sjikttykkelse: 3 – 40 mm

Gangbar: Etter ca 3 timer

Belegningsklar: Etter ca 24 timer

|  SCHÖNOX TX
 Avrettingsmasse  |



Hvitt, fleksibelt og smidig flislim. For 

montering av keramiske fliser, mosaikk, 

marmor og enkelte natursteiner. Svært 

velegnet ved montering av fargefølsom-

me steinfliser som sandstein, visse mar-

mortyper – og spesielt til glassmosaikk. 

For bruk  både inne og ute.

Åpentid: Ca 30 min

Gangbar / fugbar: Etter ca 16 timer

Forbruk: (6 mm tannet sparkel): 

Fra 2,5 kg / m2

Fleksibelt og svært drøyt flislim, på grunn 

av lettfiller-teknologien. Til montering av 

keramiske fliser, mosaikk og fliser i kunst-

stoff. Velegnet også ved belegning av 

fliser-på-fliser innendørs. Velegnet også 

til gulv med varmekabler. For bruk  både 

inne og ute. 

Åpentid: Ca 30 min

Gangbar / fugbar: Etter ca 16 timer

Forbruk: (6 mm tannet sparkel): 

Fra 1,7 kg / m2

|  Flislim og fugemasser  | 

Vi har også utvidet vårt støvreduserte sortiment av 

flislim og fugemasser. For deg betyr dette at du nå kan 

få et mer helsevennlig arbeidsmiljø, og i tillegg oppnå 

tidsbesparelser på dine flisleggingsoppdrag.

  

|  SCHÖNOX PFK White
 Flislim  |

|  SCHÖNOX PFK PLUS
 Flislim  |

Flytlim for keramiske gulvfliser. Tåler 

stor belastning. Erstatter montering 

med dobbeltstrykning fordi limets fly-

tende konsistens gir 100% dekk. Er der-

for ekstra gunstig for bruk i offentlige 

miljøer. Svært drøyt på grunn av lettfiller-

teknologien.      

Åpentid: Ca 30 min

Gangbar / fugbar: Etter ca 16 timer

Forbruk: (8 mm tannet sparkel): 

Fra 2,3 kg / m2

|  SCHÖNOX TT-S8
 Flislim  |

 

Hurtigherdende, flytlim for keramiske 

gulvfliser. Tåler stor belastning. Erstat-

ter montering med dobbeltstrykning 

fordi limets flytende konsistens gir 

100% dekk. Er derfor ekstra gunstig for 

bruk i offentlige miljøer. Svært drøyt på 

grunn av lettfiller-teknologien. For bruk 

både inne og ute.

Åpentid: Ca 30 min

Gangbar / fugbar: Etter ca 3 timer

Forbruk: (8 mm tannet sparkel): 

Fra 2,3 kg / m2

|  SCHÖNOX TT-S8 Rapid
 Flislim  |

Nyhet!Nyhet!

Sementbasert universal-fugemasse for 

alle typer fliser og naturstein. Smidig. 

Fugebredder: 1 – 12 mm. For bruk på 

gulv og vegg både inne og ute. 

Åpentid: Ca 1 time

Gangbar: Etter ca 6 timer

Fugebredde: 1 – 12 mm

|  SCHÖNOX UF Premium
 Fugemasse  |

Nyhet!



|  Gipsbaserte gulvsparkel  | 

Gipsbasert avrettingsmasse. Høykvalitetsprodukt. Velegnet der 

det kreves en avrettingsmasse som er spenningsfattig. Ypperlig 

til svake underlag som f.eks. gamle limrester, lettbetong og på 

tregulv.

Sjikttykkelse: 1 – 30 mm

Gangbar: Etter ca 2 timer

Belegningsklar: Etter ca 24 timer / 3 mm  

|  SCHÖNOX AP  

 Avrettingsmasse  |

Nå kan vi tilby flere støvreduserte alternativer, også 

innen gipsbaserte produkter. For å oppnå et fullgodt 

resultat på porøse og svake underlag, må du benytte et 

gulvsparkel som er ”dødt” og uten spenninger. Gipsba-

sert gulvsparkel er da eneste alternativ. Vår avrettings-

masse har vi nå utviklet i gipsbasert og støvredusert 

utgave. I vårt nye sortiment finner du til og med en 

hurtigtørkende versjon. Perfekt når det haster og det 

står om tid! Ikke bare tørketid, men også tid som ellers 

ville medgått til rengjøring, opprydding og etterarbeid! 

Nyhet!
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