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I  SCHÖNOX iFIX-system  I 

          Vegg

3. Påfør SCHÖNOX iFIX i hjørnet, enten 
med kost rulle eller tannsparkel.
Monter SCHÖNOX ST-EA (utv. hjørne) 
eller ST-IC (innv. hjørne) i våt iFIX, 
trykk fast og press ut eventuell luft.

4. SCHÖNOX ST membranbånd måles/-  
kappes til i nødvendig vegglengde pluss  
overlapp min. 50 mm. iFIX påføres gulv 
vegg. Monter membranbåndet i våt 
iFIX. Press båndet godt ned, så even-
tuelle luftbobler forsvinner.

7. Når alle lengder er satt opp, forseg-
les samtlige overlappinger med iFIX .

6. Monter duken og press ut eventuelle 
luftbobler med en tapetsparkel. Lim over-
lappen med iFIX. Overlappen skal trekkes 
bort til den sorte streken. Skjær ut hull 
for rør og lignende.

8. Påfør SCHÖNOX iFIX rundt rørene 9. Monter riktig rørmansjett og trykk 
den fast i våt SCHÖNOX iFIX.

10. Forsegl rørmansjetten med 
SCHÖNOX iFIX. Når alt er tørt kan flis-  
leggingen starte.

5. Mål opp SCHÖNOX AB-duk i lengder 
fra tak til gulv slik at de overlapper 
membranbåndet mellom gulv og vegg 
med 50 mm. Påfør SCHÖNOX iFIX. Se 
forbruk på siste side.

Rørgjennomføring i vegg.

1. Det er valgfritt om man 
vil starte med gulv eller vegg. 
Skjøtene på AB-duken skal 
overlappes med ca. 50 mm.

2. Fjern alt løst materiale, og 
eventuelt støv før oppstart. 
Prime ved behov. (priming for-
lenger åpentiden på produktet)



6. Monter deretter SCHÖNOX rør-
mansjett tilpasset rørdimensjonen, i 
våt iFIX.

8. Sluk med klemring 
(skrudd klemring).

7. Påfør iFIX over rørmansjetten, slik 
at du forsegler overgangen.

9. Sluk med stål- eller limflens.

Montering av rørmansjetter

5. Påfør SCHÖNOX iFIX rundt rørene.

3. Påfør iFIX over slukmansjetten. 
Påfør deretter iFIX på gulvet, slik at det 
dekker hele dukens bredde. (Forbruk, 
se siste side) 

4. Monter duken og press ut alle luft-
bobler med en tapetsparkel. Overlap-
pen trekkes bort til den sorte streken 
og limes med iFIX. Påfør iFIX i alle over-
ganger og skjær ut hull for rør o.l.

1. Ta bort beskyttelsespapiret på bak-
siden. Monter SCHÖNOX selvklebende 
slukmansjett over sluket. Vær nøye 
slik at det ikke dannes luftbobler.

          Gulv  
Ved montering av SCHÖNOX 
selvklebende slukmansjett 
følges den enkelte produsents 
anvisning. (Gjelder også for 
montering av designsluk)

Montering av sluk.

10. Sluk med klemring 
(pressring/-fjær).

2. SCHÖNOX AB duk måles ut i 
nødvendig lengde mellom veg-
gene, slik at duken vil overlappe 
SCHÖNOX ST/BT bånd med 50 
mm. Påfør SCHÖNOX iFIX.



1. Stryk ut og tann opp flislim på det 
arealet du rekker å flislegge før limet 
skinnherder. Flislimet må ikke bli tørt i 
overflaten, da fester ikke flisene seg.

2. Sett flisen på plass med en liten 
vridning.

3. Baksiden av flisen skal være dekket 
med flislim. Ta en stikkprøve for å kon- 
trollere dette.

4. Når alle flisene er lagt, skal flislimet 
tørke før fuging. De fleste flislimtyper 
kan fuges etter ca. 1 døgn.

Valg av SCHÖNOX flislim er avhengig av hvilke type flis man velger. 
Bland massen etter anvisning på sekken eller i produktdatablad.

TIPS VED LEGGING AV KERAMISK FLIS:
l Planlegg montering og kapping før arbeidet starter.

l  Tegn en rett linje på veggen rundt hele rommet i den høyden du vil 
 starte arbeidet. Påse at første flisrekke er i vater rundt hele rommet.
l  Mål alltid opp flisenes størrelse i forhold til høyde og bredde på rom- 
 met. Velg hvor du vil ha tilpasningsbiter, hvis det ikke går opp i hele 
 fliser. Unngå for små biter som avslutning.
l  Bruk snor eller kryss mellom flisene, så du får rette linjer hele veien.

Velg riktig SCHÖNOX-fugemasse, fugemassen skal være tilpasset den 
aktuelle type keramisk flis og fugebredde. Bland fugemassen etter an-
visningen på sekken eller i produktdatabladet.

FUGETIPS:
l Nyansene på fugemassen kan skille seg fra produksjon til produksjon. 
 Sjekk derfor  batchnummer, for å se at du har masse fra samme pro- 

 duksjon. Hvis du skulle ha 2 sekker med forskjellige batchnumre, 
 bland sekkene sammen, og tilsett deretter vann. 
l  Ulike typer av keramisk flis kan gi nyanser i fugemassen. 
l  Mørke fugemasser kan lettere påvirkes når du vasker flisene. 
 La derfor fugemassen bli fingertørr før du starter vaskingen.
l  Vask diagonalt slik at du unngår å få groper i fugene.
l	 Fargeprøvene som finnes i butikken er kun en indikasjon. 
 Lag alltid en oppstrøksprøve for å være helt sikker på at du 
 velger riktig farge.

I betong: Trykk SCHÖNOX AS/ES eller SMP i hullet før betongpluggen 
settes på plass, og før skruen dras til.
I trekonstruksjoner: Trykk SCHÖNOX AS/ES eller SMPi hullet før skruen 
monteres. Unngå hulltaking og innfestning i våtsonen. Ved montering 
i våtsonen anbefales det å bruke monteringslim type Casco SuperFix 
eller XtremFix.

1. Påfør fugemassen diagonalt over flis-
ene ved hjelp av et fuge-/gummibrett.  
Påse at fugene er velfylte.Unngå at det 
blir liggende «mye» fugemasse igjen 
på flisene. Fug ikke for store flater av 
gangen (avhengig av fugemassen). 
Påse at det ikke kommer fugemasse i 
hjørner og overganger, ettersom disse 
skal fuges med mykfug, SCHÖNOX AS/-
ES eller SMP.

2. Vask flisen med en fuktig svamp før 
fugemassen begynner å tørke (etter 
ca. 10-30 min. avhengig av type masse 
og temperatur). Venter du for lenge 
kan fugemassen «brenne» fast i flisen 
og vanskeliggjøre fjerning av overskyt-
ende fugemasse. Gjenta etter behov. 
Avslutt med å polere flisen med egnet 
klut. Bytt vann mellom hver vasking. 
Bruk en «dusjeflaske» til å fukte fuge-
massen nå og da det første døgnet.

3. Fug hjørner og gulv/veggvinkel med 
silikon SCHÖNOX AS/ES eller SMP. Bruk 
gjerne maskeringstape på begge sider 
av fugen, slik at du får rette, fine fuger.

4. Stryk ut og jevn til fugemassen med 
en egnet fugepinne eller en finger. Fukt 
pinnen i vann tilsatt litt Zalo eller bruk 
«glatteveske».

I  Legging av fliser  I

Fuging av keramiske fliser

Tetting ved innfestninger og terskel

Fugemasse

Flis

Tettebånd

Festemasse

Tettesystem

Tetting med tetteband mot terskel.



Skjemaet skal være undertegnet av personen som er ansvarlig for 
våtrommet. Skjemaet, sammen med aktuelle SCHÖNOX monterings-
anvisninger, teknisk godkjenning og produktdatablader, skal over-
leveres bestiller når arbeidet er sluttført.
Utførende tar selv kopi av tilsvarende, og lagrer dette.

Dato: 

Signatur:

I  SCHÖNOX iFIX-system

Sjekkliste og kvalitetssikring  I 
Finn ut hvilke produkter/mengder du trenger til oppgaven. 
Tabellen kan også brukes til å dokumentasjon av jobben.

I  Kvalitets-sertifikat  I 

Entreprenör:

c Ja      c   Nei   Har utførende våtromsertifikat?  

c Ja      c Nei    Er sluket byttet, samt fastmontert?

c   Ja      c Nei    Oppfyller fall mot sluket kravet til TEK 10 eller BVN?

c   Ja      c   Nei   Er arbeidet utført i henhold til SCHÖNOX 
  monteringsanvisning for systemet?

Relativ fuktighet (RF): 
 
Temperatur: 
                                           
Underlag vegg: 

Underlag gulv: 

Produkt

Monteringsanvisning inkl. sjekkliste
Tettesystem
SCHÖNOX AB duk
SCHÖNOX iFIX
SCHÖNOX  Tettedetaljer
SCHÖNOX ST membranbånd
SCHÖNOX ST membranbånd
SCHÖNOX  inner– og ytterhjørner
SCHÖNOX ST- IC innvendig hjørne
SCHÖNOX ST-EA utvendig hjørne
SCHÖNOX  Rørmansjetter
SCHÖNOX ST-D4              6 - 12 mm
SCHÖNOX ST-D8             15 - 20 mm
SCHÖNOX ST-D15           24 - 30 mm
SCHÖNOX  ST-D17           28 - 35 mm
SCHÖNOX ST-D21           35 - 50 mm
SCHÖNOX ST-D40           50 - 65 mm
SCHÖNOX ST-D65       100 - 120 mm
SCHÖNOX Slukmansjett
SCHÖNOX  ST-BC        370 x 370 mm
SCHÖNOX Flislim  Fyll ut med valgt produkt

SCHÖNOX Fugemasse  Fyll ut med valgte produkter  
Gulv:
Vegg:

Forbruk per m2

5 x 1 m, 30 x 1 m
Ca 0,8 - 1,0 kg

120 mm x 10m
120 mm x 50 m

Etter behov
Etter behov

Kryss av hvilke pro-
dukter som er brukt

Batchnummer på 
fugemasse/lim
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