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|  Løsninger til renoveringsopgaver

Find den rette støbemasse til din renoveringsopgave. Til opbygning af fald kan du anvende 

SCHÖNOX CLS, som gør det til en leg af opnå det rette fald på gulvet. Prøv den selv!

4 Hurtighærdende støbemasse



5Hurtighærdende støbemasse

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk/palle
487805 / 2159558 25 kg 42 

|  SCHÖNOX CLS 
Færdigblandet, hurtighærdende, cementbaseret støbemasse - unik til opbygning af fald

SCHÖNOX CLS anvendes indendørs på de fleste underlag til afretning samt faldopbygning - også i våde rum.

Kan desuden anvendes til indstøbning af varmekabler samt reparation af huller og lunker.  

Kan udlægges i 5-70 mm

Vandmængde: 3,5 liter til 25 kg pulver

Klasse: EN 13813: CT-C25-F5

Flydemål: 110 mm iht. EN-12706

Gangbar efter ca. 1,5 timer

Brugstid: Ca. 20 minutter 
Belægningsklar: Efter ca. 24 timer
Forbrug: Ca. 19 kg/cm/m2

Holdbarhed: 6 måneder

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
487744 / 2159559 25 kg 42

|  SCHÖNOX SEZ PLUS 
Færdigblandet, hurtigtørrende/hurtighærdende, cementbaseret støbemasse

Anvendes til gulve indendørs i både faste og svømmende konstruktioner på beton underlag, hvor der senere skal 

monteres gulvbelægning. Kan også anvendes til indstøbning af varmerør samt reparation af huller og lunker. Binder 

vandet krystallinsk.

Kan udlægges i 10-80 mm

Vandmængde: 1,8 liter til 25 kg pulver

Klasse: EN 13813: CT-C40-F6

Gangbar efter 3 timer

Brugstid: Ca. 30 minutter 
Belægningsklar: Efter ca. 24 timer
Forbrug: Ca. 18 kg/cm/m2

Holdbarhed: 6 måneder

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
487740 / 2159560 25 kg 42

|  SCHÖNOX SEB PLUS 
Færdigblandet, hurtighærdende, cementbaseret støbemasse, der kan anvendes udendørs

SCHÖNOX SEB PLUS er en færdigblandet hurtighærdende støbemasse, der anvendes inden- og udendørs på betonunderlag 

som puds-/slidlag i både faste og svømmende konstruktioner. Kan anvendes til indstøbning af varmerør samt reparation 

af huller og lunker. Tåler frost og er derfor et godt valg til balkoner og terrasser med eller uden varmekabel. 

Kan udlægges i 10-80 mm

Vandmængde: 1,6 liter til 25 kg pulver

Klasse: EN 13813: CT-C60-F7

Brugstid: Ca. 45 minutter 
Belægningsklar: Efter ca. 3 døgn
Forbrug: Ca. 18 kg/cm/m2

Holdbarhed: 6 måneder



|  Kvalitet gennem hele

konstruktionen  |
Inden montering af de keramiske fliser er det vigtigt, at undergulvet er plant og solidt. 

Man opnår aldrig et tilfredsstillende og holdbart resultat, hvis ikke konstruktionen er 

i orden hele vejen igennem. Find den korrekte spartelmasse i sortimentet fra SCHÖNOX. 

6 Gulvspartelmasse



7Gulvspartelmasse

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
483233 / 2163315 25 kg 42

|  SCHÖNOX SP 
Støvreduceret gulvspartelmasse med virkelig god flydeevne, lagtykkelse 0,5 – 25 mm 

SCHÖNOX SP er en cementbaseret hurtighærdende og hurtigtørrende flydespartel med ekstremt gode 

flydeegenskaber, der anvendes på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Spartelmassen er 

støvreduceret, hvilket gør den velegnet til områder, hvor andet arbejde fortsætter mens renoveringen står på. 

Produktet har en høj tryk- og bøjningsstyrke.

Vandmængde: 6,25 – 6,5 liter til 25 kg pulver

Klasse: EN 13813: CT-C35-F7

Flydemål: 155 mm iht. EN-12706

Gangbar efter ca. 3 timer

Brugstid: Ca. 30 minutter
Belægningsklar: Efter ca. 16 timer <10 mm
Forbrug: Ca. 1,5 kg/mm/m2

Holdbarhed:  6 måneder

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
487761 / 2159557 25 kg 42

|  SCHÖNOX TX 
Støvreduceret gulvspartelmasse der kan anvendes inden- og udendørs, lagtykkelse 3-40 mm

SCHÖNOX TX er en hurtighærdende cementbaseret flydespartel, der anvendes til indstøbning af varmerør og kabler 

på råbeton og betondæk m.m. Produktet kan anvendes inden- og udendørs, på gulve hvor der senere skal monteres 

belægning, og er specielt velegnet til områder med midlertidig eller permanent vandbelastning.

Vandmængde: 4,5 liter til 25 kg pulver

Flydemål: 130 mm iht. EN-12706

Gangbar efter ca. 3 timer

Brugstid: Ca. 45 minutter
Belægningsklar: Efter ca. 24 timer <10 mm
Forbrug: Ca. 1,8 kg/mm/m2/
Holdbarhed:  12 måneder

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
487755 / 2163272 25 kg 42

|  SCHÖNOX US 
Cementbaseret gulvspartelmasse, lagtykkelse 3-40 mm

SCHÖNOX US er en hurtighærdende cementbaseret flydespartel, der anvendes til afretning og fuldspartling på 

råbeton og betondæk m.m. SCHÖNOX US har en god flydeevne og anvendes indendørs på gulve, hvor der senere skal 

monteres gulvbelægning. 

Vandmængde: 4,5 liter til 25 kg pulver

Klasse: EN 13813: CT-C25-F6

Flydemål: 140 mm iht. EN-12706

Gangbar efter ca. 3 timer

Brugstid: Ca. 35 minutter
Belægningsklar: Efter ca. 24 timer <10 mm
Forbrug: Ca. 1,8 kg/mm/m2

Holdbarhed:  12 måneder

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
483238 / 2159556 25 kg 42

|  SCHÖNOX PL PLUS 
Hurtighærdende cementbaseret spartelmasse der kan anvendes inden og udendørs, lagtykkelse 3-30 mm

SCHÖNOX PL PLUS er en standfast og hurtighærdende reparationsspartelmasse, der anvendes til opretning og reparation 

af de fleste underlag på gulve og vægge både inden- og udendørs. Kan generelt belægges efter ca. 2 timer med kera-

miske fliser og efter ca. 24 timer med natursten. 

Gangbar efter ca. 1 time

Brugstid: Ca. 30 minutter
Belægningsklar: Efter ca. 2 timer
Forbrug: Ca. 1,4 kg/mm/m2

Holdbarhed:  6 måneder



8 Spartelmasse

|  Guide - spartelmasse 
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Egenskaber

Basis Cement Cement Cement Cement

EMICODE EC 1PLUS R EC 1PLUS R EC 1PLUS R EC 1PLUS R

Dust Reduced teknologi (støvreduceret)

Selvnivellerende

Standfast

Pumpbar

Indendørs brug

Udendørs brug

Normalt belastede områder (fx beboelse)

Mekanisk stærkt belastede områder

Kan anvendes ved gulvvarme

Hurtig klar til udlægning af keramiske fliser og klinker iht. a)

Underlag

Beton (min. 3 måneder gammelt, sugende)

Cementpudslag iht. DIN 18560

Calciumsulfat afretningslag iht. DIN 18560

Magnesit afretningslag (mineralsk)

Eksisterende keramiske fliser og klinker, terrazzo, natursten

Gammel gulvbelægning med vandfaste limrester
(stort set fjernet)

Bemærk: Se skema s. 11 for valg af korrekt primer. 
(a) Indendørs på afretningslag af beton eller cement
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Bedste valg Kan anvendes Kan ikke anvendes

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.



9Tilbehør til spartelmasse 

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./pose
508204  / 2165070 50 stk./pose 50

|  SCHÖNOX NIVELLERINGSPINDE  

Selvklæbende nivelleringspinde i plast

Nivelleringspinde anvendes til at udlægge spartelmassen i korrekt lagtykkelse.

|  SCHÖNOX RS 50 
Moderne og gennemtænkt termoliste

SCHÖNOX RS 50 er nem at placere i vinklen mellem gulv og væg ved at twiste den på midten. Den del der monteres 

på gulvet er forsynet med lim, hvilket gør den enkel at montere og nem at skære af i højden ved væggen.

Længde: 25 m
Bredde: 1 m

Varenummer / DB-nummer Emballage
532530 / 2159563 1 meter bred rulle á 25 m 

|  SCHÖNOX PZG 
Stabiliserende armeringsnet af glasfiber

SCHÖNOX PZG er et kraftigt, revneoverbyggende glasfiberarmeringsnet til stabilisering af eksisterende underlag, i 

kombination med SCHÖNOX spartelmasser. Det er alkalibestandigt, modstandsdygtigt overfor bevægelser og har en 

meget høj brudstyrke.

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
487905 / 2159561 20 m 5

Tykkelse: 5 mm
Højde: 50 mm 
Længde: 20 m 
 

Længde: 2000 mm
Bredde: 30x30 mm

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
494575 / 2159562 30x30x2000mm 5

|  Levelling Stop 
Selvklæbende spartelstop 

Selvklæbende spartelstop til afgrænsning i døråbninger, ved gulvafløb m.v. 



|  Vi har løsningen til enhver udfordring

At arbejde under tidspres kan være en udfordring, især hvis undergulvet ikke er klar 

pga. restbyggefugt. Forsinkelser er kedelige og kan ødelægge planerne fuldstændigt. 

Det er afgørende, at tidsplanen overholdes og man kan aflevere arbejdet til tiden. 

Med SCHÖNOX er du på den sikre side. 

God arbejdslyst! 

10 Primer



11Primer

Varenummer / DB-nummer Emballage
487878 / 1876637 1 kg
483275 / 2069685 5 kg
483197 / 2111211 10 kg 

|  SCHÖNOX KH 
Vandbaseret dispersionsprimer / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX KH anvendes til priming af sugende underlag før spartling med cement- og gipsbaserede spartelmasser. 

Priming med SCHÖNOX KH reducerer sugeevnen, forbedrer vedhæftningen og beskytter fugtfølsomme underlag mod 

vand fra spartelmassen. Kan desuden anvendes til svumning. Kan anvendes inden- og udendørs og skal altid fortyndes.

Arbejdstemperatur: Min. +5 og +30 °C 
Tørretid: Ca. 10 min. - 24 timer
Forbrug: Ca. 40-100 g/m2 
Holdbarhed: 12 måneder

Varenummer / DB-nummer Emballage
485532 / 2069658 5 kg

|  SCHÖNOX SHP 
Vandbaseret, færdigoprørt blå dispersionsprimer / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX SHP anvendes til priming af tætte underlag før montering af keramiske fliser og klinker samt inden spartling 

med cement- og gipsbaserede spartelmasser. Priming udføres for at forbedre vedhæftningen til tætte underlag. SCHÖ-

NOX SHP har en god vedhæftning mod de fleste underlag og kan også anvendes på glatte flader som fx eksisterende 

fliser. Kan anvendes inden- og udendørs og altid ufortyndet.

Arbejdstemperatur: Min. +5 og +30 °C 
Tørretid: Ca. 1 - 3 timer
Forbrug: Ca. 150 g/m2 
Holdbarhed: 12 måneder

0098 - year marked in batch N
o.

K
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Underlag

Beton (min. 3 måneder gammelt og sugende) 1 : 5 

Porebeton 1 : 5

Murværk 1 : 5

Letbeton 1 : 3

Spartlet beton 1 : 5

Cementpuds 1 : 5

Krydsfinér 1 : 1

Bræddegulv

Limrester 1 : 3

Vådrumsgipsplader 1 : 1

Gips/anhydrit 1 : 1

Metal

Støbeasfalt

Keramiske fliser

Epoxymaling

Udendørs (*svumning)

(*) Ved svumning blandes 2 kg SCHÖNOX KH med 6 l vand og 25 kg af det anvendte pulver
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Bedste valg Kan anvendes Kan ikke anvendes

|  Anbefalinger ved priming

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.



|  Altid et godt resultat
Et godt forberedt underlag er forudsætningen for et perfekt resultat. Uanset graden af   

ujævnheder kan du med produkter fra SCHÖNOX nemt opnå en flot, glat flade. 

12 Vægspartelmasse



13Vægspartelmasse

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
487640 / 2116025 20 kg 42

|  SCHÖNOX FS 
Fleksibel, hurtighærdende og hvid universalspartelmasse, lagtykkelse 1-10 mm

SCHÖNOX FS er en finkornet, standfast og langtrækkende universal spartelmasse med meget lille svind, der anvendes 

til opretning og reparation af de fleste underlag før montering af belægning. Anvendes på gulve, vægge og lofter 

både inden- og udendørs.

Brugstid: Ca. 45 minutter 
Belægningsklar: 2-24 timer
Forbrug: Ca. 1,0 kg/m2/mm
Holdbarhed: 12 måneder

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.



|  Sikker tætning af overflader og detaljer  

Uanset om det er på badeværelset, i områder med permanent vandbelastning, på 

altaner eller i storkøkkener, så har SCHÖNOX løsningen til opgaven. 

14 Vådrumsmembran & vandtætning



15Vådrumsmembran & vandtætning

Varenummer / DB-nummer Emballage
487633 / 2159533 7 kg
487634 / 2159534 16 kg

|  SCHÖNOX HA 
1-komponent vådrumsmembran / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX HA er en 1-komponent dispersionsbaseret og brugsklar membran, der anvendes indendørs til vandtætning i 

våde rum, inden montering af keramiske fliser på gulv og væg. Kan påføres med rulle eller spartel. 

Tørretid: 1. lag ca. 3 timer, hvorefter 2. lag påføres
Montering af fliser: Efter ca. 12 timer
Forbrug: Ca. 2,3 kg/mm/m2

Holdbarhed: 12 måneder

Varenummer / DB-nummer Emballage
488225 / 2159536 5 kg
482877 / 2159535 12,5 kg

|  SCHÖNOX 2K DS RAPID 
2-komponent vådrumsmembran / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX 2K DS RAPID anvendes på uorganiske underlag inden- og udendørs, også fugtige underlag. Produktet er hur-

tighærdende og støvreduceret. Skal altid blandes med tilhørende dispersion.

Klasse: EN 14891: CM O2 P

Brugstid: Ca. 45 minutter
Montering af fliser: Efter ca. 3 timer
Forbrug: ca. 1,75 kg færdig masse/mm/m2

Holdbarhed: 12 måneder

ETAG 022
approved according to 

ETAG 022
approved according to 

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.:

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
494542 / 2159539 100 mm x 15 m 10
494538 / 2159538 100 mm x 50 m 4

|  SCHÖNOX VINKELBÅND HA 
Polypropylen forstærket armeringsvæv til vådrumsmembran / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrums-

system

100 mm bredt tætningsbånd til montering i vådrumsmembranen i ind- og udvendige hjørner på gulv og væg.

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
517445 / 2159537 110 mm x 15 m 10
517446 / 2162578 110 mm x 30 m 4

|  WetStop KL 
Polypropylen armeringsvæv til vådrumsmembran / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

110 mm bredt tætningsbånd til montering i vådrumsmembranen i ind- og udvendige hjørner på gulv og væg.



16 Vådrumsmembran & vandtætning

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
517447 / 2159540 106 mm x 15 m 10

|  WetStop SH 
Selvklæbende polypropylen armeringsvæv til vådrumsmembran / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt  

vådrumssystem 

106 mm bredt selvklæbende tætningsbånd til montering i ind- og udvendige hjørner på gulv og væg.

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
494499 / 2159546 370 x 370 mm 10

|  WetStop MG 
Selvklæbende afløbsmanchet / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

370 x 370 mm selvklæbende afløbsmanchet til montering ifm. gulvafløb.

Det er væsentligt at underlaget, som manchetten skal klæbes på, affedtes inden montering for optimal vedhæftning.

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
494581 / 2159543 10 - 24 mm rørdimension 20
494582 / 2159544 32 - 60 mm rørdimension 20
494583 / 2159545 70 - 125 mm rørdimension 20

|  WetStop MP 
Rørmanchetter / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

Rørmanchetter til montering i vådrumsmembranen ved rørgennemføringer.

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
517494 / 2159541 110 x 110 mm 20
517495 / 2159542 110 x 110 mm 20

|  WetStop PC / WetStop PC-E 
Indvendigt og udvendigt hjørne / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

WetStop PC er et indvendigt hjørne og WetStop PC-E er et udvendigt hjørne De er begge til montering i vådrums-

membranen i henholdsvis indadgående og udadgående hjørner.

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.



17Vådrumsmembran & vandtætning

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
517447 / 2159540 106 mm x 15 m 10

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
494499 / 2159546 370 x 370 mm 10

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
494581 / 2159543 10 - 24 mm rørdimension 20
494582 / 2159544 32 - 60 mm rørdimension 20
494583 / 2159545 70 - 125 mm rørdimension 20

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./kasse
517494 / 2159541 110 x 110 mm 20
517495 / 2159542 110 x 110 mm 20

Bemærk; Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.



|  Unikke klæbere med Q-TEC teknologi

Med Q-serien fra SCHÖNOX er du godt forberedt uanset opgaven. Q-TEC teknologien 

betyder, at produktet kan blandes med vand i flere blandingsforhold, uden at miste 

styrke. Alle produkter er støvreduceret og de fleste er tilsat light filler, hvilket giver dig 

mindre støv og en længere rækkeevne pr. m². 

Kig efter symbolerne: Variable mix, Dust reduced & Light filler.  

18 Fliseklæb



19Fliseklæb

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
582879 / 2162580 4 kg
509299 / 2159550 15 kg 64

|  SCHÖNOX Q6 
Støvreduceret, fleksibel og universal fliseklæb / indgår i ETAG 022  

og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q6 anvendes til klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik o. lign. Fliseklæberen kan anvendes inden- 

og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme. Er støvreduceret og tilsat light filler, som giver en længere  

rækkeevne.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde

Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 12 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 12 måneder

0098 - year marked in batch N
o.

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
483298 / 2159553 25 kg 42

|  SCHÖNOX TT s8 
Støvreduceret fliseklæb specielt udviklet til storformatfliser på gulv / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt 

vådrumssystem

SCHÖNOX TT S8 er velegnet til gulve, der udsættes for hård belastning, og er specielt udviklet til storformatfliser. Den 

flydende konsistens sikrer god klæberdækning under fliserne. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i 

vådrum og på gulve med gulvvarme. SCHÖNOX TT S8 reducerer støvet med 90% ved blandingen og er ved tilsætning 

af lightfiller gjort langtrækkende. Klæben er baseret på Climatrix-teknologien, hvilket betyder at den er særlig resistent 

overfor termiske og våde påvirkninger.

Vandmængde: Variabel fra 5,5 til 7,0 liter til 25 kg pulver

Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 16 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 12 måneder

< 0,1 %

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
509410 / 2159552 15 kg 64

|  SCHÖNOX Q2 W 
Støvreduceret, fleksibel hvid fliseklæb / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q2 W er støvreduceret og anvendes til klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik, glasmosaik, 

natursten, betonsten, havefliser m.m. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på 

gulve med gulvvarme.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde

Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 24 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 12 måneder

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
509490 / 2159551 15 kg 64

|  SCHÖNOX Q4 RAPID 
Støvreduceret, hurtighærdende og fleksibel fliseklæb, der er fugeklar på kun 3 timer /  

indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q4 RAPID anvendes til klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik, storformat, natursten, betonsten, havesten 

m.m. (dog ikke lys marmor). Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme. 

Er støvreduceret og tilsat light filler, som giver en længere rækkeevne.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde

Skindtid: Ca. 15 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 3 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 6 måneder < 0,1 %
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Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
523442 / 2163271 15 kg 64

|  SCHÖNOX Q12 
Støvreduceret, fiberforstærket og højfleksibel S2 fliseklæb  

/ indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q12 er, grundet sine højfleksible egenskaber, velegnet til klæbning af de fleste typer fliser på mange forskellige 

underlag, også nystøbt beton samt visse træbaserede underlag. Er særdeles velegnet til klæbning af stor- og megafor-

matfliser. Fungerer som et frakoblingslag der reducerer spændinger. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, 

også i vådrum og på gulve med gulvvarme.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde

Klasse C2 TE S2 iht. EN12004

Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 24 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 12 måneder

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
509395 / 2159548 15 kg 64
522880 / 2159547 5 kg

|  SCHÖNOX Q9 W 
Støvreduceret, hurtighærdende, hvid fleksibel fliseklæb specielt velegnet til natursten  

/ indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem

SCHÖNOX Q9 W er særlig velegnet til klæbning af natursten, men kan anvendes til alle typer fliser, klinker, glasmosaik 

m.m. Hvid klæb med krystallinsk vandbinding, der forhindrer misfarvning og udblomstringer på natursten. Fliseklæberen 

kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme. Q9 W har en cremet konsistens og er tilsat 

light filler, som giver en længere rækkeevne.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde

 

0098 - year marked in batch N
o.

Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 3 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 6 måneder

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
491612 / 2159549 15 kg 42

|  SCHÖNOX Q8 
Støvreduceret, meget langtrækkende og fleksibel fliseklæb med en bæredygtig 

profil / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem 

SCHÖNOX Q8 har bæredygtig profil og indeholder bl.a. ca. 50 % genanvendelige råvarer.

SCHÖNOX Q8 er fantastisk smidig og nem at arbejde med. Samtidig er SCHÖNOX Q8 støvreduceret og den anvendes til 

klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik o. lign. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på 

gulve med gulvvarme, og kan desuden anvendes til klæbning af storformatfliser på væg. Må ikke anvendes til marmor.

Vandmængde: Q-TEC teknologi for disse produkter muliggør en variabel vandmængde

Skindtid: Ca. 30 minutter
Klar til fugning: Efter ca. 16 timer
Forbrug: Se side 22
Holdbarhed: 12 måneder

eco
premium
solution



21SCHÖNOX Q-SERIEN

|  Fliseklæb til ethvert behov -  

samlet i én familie  |

|  www.schonox.dk  |

Med Q-serien får du endnu bedre egenskaber ved produktet, og med tekno-

logien ‚Q-TEC‘ kan du anvende samme produkt til flere opgaver. Alle pro-

dukter i Q-serien kan nemlig blandes i forskellige blandingsforhold, sådan at 

produktet kan anvendes mere universalt. Jo højere et tal der står efter Q, jo 

mere specialiseret er produktet. Q-serien kommer i ergonomiske 15 kg poser 

med hank. 

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
523442 / 2163271 15 kg 64

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
509395 / 2159548 15 kg 64
522880 / 2159547 5 kg

Varenummer / DB-nummer Emballage Stk./palle
491612 / 2159549 15 kg 42
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|  Guide - fliseklæb 
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Egenskaber

Basis Cement Cement Cement Cement Cement Cement Cement

DIN EN 12004 C2 TE S2 C2 FTE C2 TE S1 C2 TE S1 C2 FTE C2 TE C2 E S1

Dust reduced Teknologi (støvreduceret)

Fleksibel

Til indendørs brug

Til udendørs brug

Kan anvendes på væg

Kan anvendes på gulv

Kan anvendes ved gulvvarme

Keramiske fliser og klinker

Specielt velegnet til storformatfliser

Kan normalt anvendes uden primer

Fugeklar efter ca. 3 timer

Krystallinsk natursten

Natursten, fugtfølsomme

Natursten, deformationsfølsomme

Permanent våde områder som fx swimming pools

Underlag væg

Beton (min. 3 måneder gammel)  

Beton (6 måneder gammel)    

Porebeton   

Murværk   

Cementpuds   

Kalk-cementpuds  

Gips

Gipsplader

Vandtætte membraner

Eksisterende keramiske fliser og klinker, natursten

Underlag gulv

Beton (min. 3 måneder gammel)

Beton (6 måneder gammel)

Cementpudslag iht. DIN 18560

Caliumsulfat afretningslag iht. DIN 18560

Tørre afretningslag (gips-bundne)

Støbeasfalt IC10 og IC15 iht. DIN 18560

Vandtætte membraner

Eksisterende keramiske fliser og klinker, terrazzo, natursten

Forbrug (Angivet i kg/m2)

Forbrug 4 mm tanding 1,4 1,6 0,9 1,3 1,5

Forbrug 6 mm tanding 1,7 2,1 1,3 1,9 2,0 2,4

Forbrug 8 mm tanding 2,2 2,5 1,6 2,4 2,5 2,9

Forbrug 10 mm tanding 2,7 2,9 2,0 2,8 3,0 3,4 2,6

Forbrug 20/13 mm tanding 3,9 3,9 2,9 4 3,9

Bemærk: Angivelsen ved SCHÖNOX KH er blandingsforholdet af primer og vand. Se primertabel s. 11. 
(a) Kan også anvendes som et tykt lag mørtel

Bedste valg Kan anvendes Kan ikke anvendes
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Egenskaber

Basis Cement Cement Cement Cement Cement Cement Cement

DIN EN 12004 C2 TE S2 C2 FTE C2 TE S1 C2 TE S1 C2 FTE C2 TE C2 E S1

Dust reduced Teknologi (støvreduceret)

Fleksibel

Til indendørs brug

Til udendørs brug

Kan anvendes på væg

Kan anvendes på gulv

Kan anvendes ved gulvvarme

Keramiske fliser og klinker

Specielt velegnet til storformatfliser

Kan normalt anvendes uden primer

Fugeklar efter ca. 3 timer

Krystallinsk natursten

Natursten, fugtfølsomme

Natursten, deformationsfølsomme

Permanent våde områder som fx swimming pools

Underlag væg

Beton (min. 3 måneder gammel)  

Beton (6 måneder gammel)    

Porebeton   

Murværk   

Cementpuds   

Kalk-cementpuds  

Gips

Gipsplader

Vandtætte membraner

Eksisterende keramiske fliser og klinker, natursten

Underlag gulv

Beton (min. 3 måneder gammel)

Beton (6 måneder gammel)

Cementpudslag iht. DIN 18560

Caliumsulfat afretningslag iht. DIN 18560

Tørre afretningslag (gips-bundne)

Støbeasfalt IC10 og IC15 iht. DIN 18560

Vandtætte membraner

Eksisterende keramiske fliser og klinker, terrazzo, natursten

Forbrug (Angivet i kg/m2)

Forbrug 4 mm tanding 1,4 1,6 0,9 1,3 1,5

Forbrug 6 mm tanding 1,7 2,1 1,3 1,9 2,0 2,4

Forbrug 8 mm tanding 2,2 2,5 1,6 2,4 2,5 2,9

Forbrug 10 mm tanding 2,7 2,9 2,0 2,8 3,0 3,4 2,6

Forbrug 20/13 mm tanding 3,9 3,9 2,9 4 3,9

|  SCHÖNOX fliseklæb klassificering  

SCHÖNOX Q12 C2 TE S2
Støvreduceret, fiberforstær-
ket og højfleksibel S2 
fliseklæb

Fugeklar efter 
24

Fiberforstærket 
Højfleksibel

SCHÖNOX Q9 W C2 FTE S1
Multifunktionel med maksimal 
vedhæftning. Med krystallinsk 
vandbinding (natursten).

Fugeklar efter 
kun ca. 3 timer

                         
Hurtigt fugeklar
Hvid                    
Ingen misfarvning

SCHÖNOX Q8 C2 TE S1
Ultralight klæb med et bredt 
anvendelsesområde og en 
bæredygtig profil 

Fugeklar efter 
ca. 16 timer. 

Bæredygtig 
Støvreduceret

SCHÖNOX Q6 C2 TE S1
Grå klæb, med et bredt       
anvendelsesområde

Fugeklar efter 
ca. 12 timer 

Støvreduceret

SCHÖNOX 
Q4 RAPID

C2 FTE S1 Hurtig og fleksibel klæb
Fugeklar efter 
kun ca. 3 timer

Hurtigt fugeklar
Støvreduceret

SCHÖNOX Q2 W C2 TE Traditionel, hvid klæb
Fugeklar efter 
ca. 24 timer

Hvid
Støvreduceret

SCHÖNOX TT S8 C2 E S1 Perfekt til storformatfliser
Fugeklar efter 
ca. 16 timer

Climatrix teknologi
Støvreduceret

Europæisk standardisering af cementbaseret pulverklæb iht. DIN EN 12004. 
F Hurtighærdende; T Tixotropisk; E Ekstra lang åbentid; S1 Deformationsoptagelse ≥ 2,5 mm (på 200 mm);            
S2 Deformationsoptagelse ≥ 5,0 mm (på 200 mm); C1 Cementbaseret, vedhæftning ≥ 0,5 N/mm²;                           
C2 Cementbaseret, vedhæftning ≥ 1,0 N/mm².

Noter



|  Kreative muligheder med et 

stort udvalg af farver     |

Ofte bruges der meget tid på at beslutte hvilken flise der skal anvendes i en given kon-

struktion. Hvordan skal den se ud? Hvordan er forholdene? Hvad skal den kunne holde 

til? Det er mindst lige så vigtigt at stille de samme spørgsmål i udvælgelsen af fugen. 

Med SCHÖNOX har du ikke kun et bredt farveudvalg, men også forskellige egenskaber 

ved de forskellige fuger, sådan at du altid kan vælge en fuge, der matcher de krav der 

er i lige præcis din konstruktion. 

24 Fugemasse
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0098 - year marked in batch N
o.

Farve Varenummer / DB-nummer Emballage Farve Varenummer / DB-nummer Emballage
Hvid 642123 / 2159510 Sandsten 642129 / 2159599
Sølvgrå/lysgrå 641718 / 2159522 Grafit 642165 / 2159604
Manhattan 642138 / 2159602 Jasmin 642172 / 2159606
Grå 641567 / 2159520 Karamel 642163 / 2159603
Mørkegrå 641863 / 2159524 Jurabeige 642174 / 2159607
Antracit 641860 / 2162537 Havana 642168 / 2159605
Sandgrå 642125 / 2159526 Pergamon 642135 / 2159601
Platiniumgrå 642133 / 2159600

|  SCHÖNOX SF DESIGN 
Støvreduceret og antimugbehandlet universalfugemasse med fin struktur og høj fyldbarhed

SCHÖNOX SF DESIGN er en hurtighærdende, cementbaseret fugemasse med en finkornet struktur til fugning af både  

sugende og ikke-sugende keramiske fliser, klinker, mosaik, natursten o.lign. Kan anvendes til fugebredder fra 1 til 10 mm, 

og egner sig specielt godt til storformatfliser. Fugemassen er vand- og smudsafvisende, fleksibel og har en god farve- 

stabilitet. Fugemassen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme.

Brugstid ved +20 °C: Ca. 30 minutter
Fugebredde: 1-10 mm
Gangbar: Efter ca. 6 timer
Holdbarhed: 18 måneder

< 0,1 %

Farve Varenummer / DB-nummer Emballage
Sølvgrå/lysgrå 485536 / 2163337 15 kg
Grå 483610 / 2163336 15 kg
Mørkegrå 483614 / 2163332 15 kg
Antracit 483617 / 2163331 15 kg

|  SCHÖNOX SU  
Universal fugemasse

SCHÖNOX SU er en hurtighærdende, cementbaseret universalt fugemasse med høj slidstyrke og et bredt anvendelses- 

område. Kan højtrykrenses. 

Kan anvendes til fugebredder fra 3 til 15 mm. Fugemassen er vand- og smudsafvisende, fleksibel og slidstærk. Fugemas-

sen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme.

Brugstid ved +18 °C: Ca. 30 minutter
Fugebredde: 3-15 mm
Gangbar: Efter ca. 3 timer
Holdbarhed: 6 måneder

Farve Varenummer / DB-nummer Emballage
Grå 484457 / 2159554 25 kg

|  SCHÖNOX XR 
Fugemasse med god resistens overfor kemikalier og høj fyldbarhed

SCHÖNOX  XR  er  en  fleksibel,  hurtighærdende,  vandafvisende  og  meget  kemikalieresistent  fugemasse.  Anvendes 

til fugning af keramiske materialer, der udsættes for stor kemisk- og mekanisk belastning. 

Er specielt velegnet til storkøkkener, swimming pools, produktionshaller, vaskehaller o.lign. 

Kan højtryksrenses op til 100 bar.

Brugstid ved+20 °C: Ca. 1-1,5 timer
Fugebredde: 2-20 mm
Gangbar: Efter ca. 3 timer
Holdbarhed: 6 måneder

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.
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0098 - year marked in batch N
o.

Farve Varenummer / DB-nummer Emballage Leveringstid
Hvid 484763 / 2164659 5 kg Op til 3 uger
Grå 484920 / 2164658 5 kg Op til 3 uger
Antracit 484748 / 2164660 5 kg Op til 3 uger

|  SCHÖNOX CF DESIGN 
2-komponent, epoxybaseret fugemasse

SCHÖNOX CF DESIGN anvendes inden- og udendørs på gulv og væg til både klæb og fugning af fliser, mosaik o.lign. Veleg-

net til diverse industriområder, dampbade og swimming pools, og hvor der ønskes en frostsikker og kemisk resistent 

fuge med vand- og smudsafvisende egenskaber. Fugemassen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på 

gulve med gulvvarme.

Brugstid ved +20 °C: Ca. 50 minutter
Fugebredde: 1-10 mm
Gangbar: Efter ca. 16 timer
Holdbarhed: 24 måneder

Varenummer / DB-nummer Emballage
488072 / 2159555 1 sæt

|  SCHÖNOX EPOXY VÆRKTØJ TIL CF DESIGN 
Værktøj til optimal bearbejdning af SCHÖNOX CF DESIGN  

Sættet indeholder:

2 x Viskosesvampe

1 x Flisebræt med Hydrosvamp

1 x Hårdt fugebræt

2 x Hydrosvampe

3 x Udskiftningspads (fin)

1 x Scotch Brite bræt 

Sættet er produceret af Karl Dahm.

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.
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|  Sika Tooling Agent N 
Glittemiddel til glitning af fuger

Anvendes i stedet for sæbeopløsninger der ikke er forenelige med alle fuge- og klæbemasser og til dels opløser visse 

bestanddele i de frisk påførte produkter. Da alle bestanddele i Sika Tooling Agent N er vandopløselige kan eventuelle 

rester af glittevæske nemt fjernes med vand. Dette er dog ikke nødvendigt ved efterfølgende maling af fuge- og klæ-

beoverfladen. 

Se mere på www.sika.dk

|  SCHÖNOX MES 
Højelastisk, overmalbar silikone

SCHÖNOX MES er en silikone på oximbasis som er særligt velegnet til bevægelsesfuger samt dilatationsfuger 

i belægninger såsom natursten, beton, brolægning og keramiske fliser. Egnet til områder, der er permanent 

under vand såsom i swimming pools. Misfarver ikke natursten og har en flot mat finish.

Skindtid: Ca. 5 minutter
Hårdhed: Ca. 30 Shore A
Fugebevægelse: 20 %
Holdbarhed: 18 måneder

Farve Varenummer / DB-nummer Emballage Farve Varenummer / DB-nummer Emballage
Sandstone 488274 / 2163351 300 ml Antracit 488277/ 2164665 300 ml
Karamel 643390 / 2163352 300 ml Grå 488275/ 1924160 300 ml
Jura Beige 643388 / 2163353 300 ml

|  Casco Sanitary Silicone 
Vådrumssilikone

Sanitary Silicone er en antimugbehandlet silikone, der anvendes til bevægelsefuger i vådrum mellem fliser ved gulv og 

væg, i hjørner, ved vasken o.lign. God vedhæftning til de fleste byggematerialer. Må ikke anvendes til marmor og natur-

sten. Se mere på www.casco.dk

Skindtid: Ca. 10 minutter
Hårdhed: Ca. 20 Shore A
Fugebevægelse: 25 %
Holdbarhed: 18 måneder

Farve Varenummer / DB-nummer Emballage Farve Varenummer / DB-nummer Emballage
Grå 494195 / 1587365 300 ml Sort 494200 / 1587380 300 ml
Sølvgrå/Lysgrå 494196 / 1587374 300 ml Transparent 494193 / 1587350 300 ml
Platiniumgrå 660390 / 2157814 300 ml Grafit 660391 / 2157815 300 ml
Manhattan 494192 / 1587391 300 ml Havana 660339 / 2157816 300 ml
Mørkegrå 494190 / 1587328 300 ml
Hvid 494194 / 1587359 300 ml

Bemærk: Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.

Varenummer / DB-nummer Emballage
4612 / 5770226 1 liter
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|  Guide - fugemasse
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Egenskaber

Basis Cement Cement Cement Epoxy

DIN EN13888 CG 2 WA CG 2 WA CG 2 WA RG

Fugebredde i mm 1-10 3-15 2-20 1-10

Fleksibel

Indendørs brug

Udendørs brug

Kan anvendes på væg

Kan anvendes på gulv

Kan anvendes ved gulvvarme

Vand-/Smudsafvisende

Kan tåle mekanisk belastning

Kan tåle kemisk belastning (b)

Kan tåle høj kemisk belastning (b)

CLIMATRIX®-Teknologi

Dust reduced Teknologi (Støvreduceret)

EMICODE EC1PLUS R 

Anvendelsesområder

Keramiske fliser og klinker

Granitkeramik

Natursten

Natursten, fugtfølsomme (a)

Glasmosaik

Permanent våde områder som fx swimming pools

Forbrug

Se forbrugsberegner på www.schonox.dk

(a) Kontakt Teknisk Service og følg i øvrigt leverandørens anvisninger  

(b) Se venligst resistensliste på www.schonox.dk

Bedste valg Kan anvendes Kan ikke anvendes
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|  Vejledende farvekort over fugemasser 

Fugefarve
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SCHÖNOX  

SF DESIGN

SCHÖNOX SU

SCHÖNOX XR

SCHÖNOX  

CF DESIGN

SCHÖNOX MES

Casco Sanitary  

Silicone
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ 

At de viste farver alene er vejledende og ikke et udtryk for den eksakte farve. 

TIP!

Farvenuancerne på fugemassen kan variere mellem forskellige produktioner. Nuancen påvirkes af råvarerne, blandings-

forholdet, sugeevnen i fliserne samt klimatiske forhold. For at undgå dette anbefales det at anvende produkter med samme  

BATCH nummer. Hvis der alligevel anvendes produkter fra forskellige produktioner anbefales det at blande alt pulveret og 

først derefter tilsætte vand. Det er altid en god idé at lave en prøve og lade den tørre inden fugningen påbegyndes.  
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|  SCHÖNOX SPAND MED MÅLESKALA
Hvid spand med måleskala på 10 l.

|  SCHÖNOX BLANDESPAND 
Grå blandespand på 30 l.

Varenummer / DB-nummer Emballage
483540 / 2175067 30 l

Varenummer / DB-nummer Emballage
483683 / 2175089 10 l

Bemærk; Enkelte produkter kan være bestillingsvarer. Kontakt en Sika konsulent eller kundeservice for yderligere information.



31Symbolforklaring

Vi introducerede det første støvreducerede produkt i 2008. Målet er at mindske de sundhedsskadelige virkninger mindst muligt. 

Ved at vælge dust reduced produkter tager du ansvar for dit eget og dine kollegers helbred. 

Vores laboratorie forsøger konstant at udvikle nye produkter, men også at tilpasse eksisterende. Når light filler teknologien 

anvendes på et produkt, så øges rækkeevnen pr. kg pulver. Det betyder, at man skal bruge mindre pulver pr. m2, hvilket 

mindsker omkostningen og samtidig er der mindre at bære på. 

SCHÖNOX POOL LINE er et produktprogram, hvor du er sikker på, at løsningen fungerer optimalt i svømmehaller o.lign. 

Der Blaue Engel/Den blå engel er et tysk miljømærke, der minder om det vi i Danmark kalder ’Svanen’. Produkter, der er mærket 

med den blå engel er mere miljø- og sundhedsvenlige end tilsvarende produkter uden mærket.

Logoet ’Variable mix’ anvendes til de fliseklæbere, der kan blandes med vand i flere forskellige blandingsforhold. På den måde 

bliver produktet mere multifunktionelt og du kan trygt anvende produktet til flere forskellige områder.

SCHÖNOX CLIMATRIX Teknologi står for maksimal modstand mod vejrliget. Dette skyldes en meget tæt mikrostruktur og lavt 

vandindhold i cementen.

Produktet er testet og godkendt efter den europæiske norm ETAG 022, som omhandler vandtætningssystemer til gulv og/eller 

væg i vådrum.

SCHÖNOX naturstensprogram ’STONE LINE’ er skabt til at hjælpe montøren med at håndtere de forskellige udfordringer der 

kan være omkring montering af natursten såsom misfarvnng, deformation m.m.

EMICODE er et klassificeringssystem ud fra produktets emission. Ud fra specielle kontrolmetoder og kriterier fra GEV kan et 

produkt tildeles licens og bære GEVs varemærke label. Dette forenkler sammenligningen af forskellige produkters emission. 

GEV er en uafhængig organisation for udvælgelse og klassificering af bygge-kemiske produkter.

KontorstolefastHurtighærdende Gulvvarme Tåler vandbelastning Tåler frost Kemikaliebestandig

TandspartelTåler højtryksrenser Til granitkeramik Tåler høj mekanisk 
belastning 

IMO godkendt Bredspartel

Inden- og udendørs 
på gulv

Inden- og udendørs 
på væg

Inden- og udendørs 
på gulv og væg 

Indendørs på væg og loft Indendørs på væg og gulv Indendørs på gulv

PumpbarAmerikanerspartel Kost FugepistolRulle Fugebræt
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Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.
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|  Dit SCHÖNOX team  |

Vores SCHÖNOX team står altid klar til at hjælpe dig. 

Kontakt dem, hvis du har spørgsmål og brug for rådgivning. 

Ved bestilling af varer, kan du kontakte vores kundeservice 

på tlf. 48 18 85 85.  

Kasper Hansen
Specifications Manager
Jylland & Fyn 

hansen.kasper@dk.sika.com
23 24 38 41

Morten Bach
Specifications Manager
Sjælland & øerne 
 
bach.morten@dk.sika.com
29 41 39 01


