
| Generelt
 SCHÖNOX fuger er udviklet til, at forhindre fastbrænding af fugemasse på tætte 

ikke/sugende fliser, og fugeslør kan derved nemt afvaskes. På åbne/sugende fliser 

foretages prøvefugning.

 Da SCHÖNOX fuger generelt er meget tætte og rengørings-venlige er en ”porefyld-

ning” ikke påkrævet. 

 Vedligeholdelse skal ske for at sikre, at fugens funktion opretholdes.

| Forudsætninger
 Det forudsættes at den anvendte fugemasse er egnet til formålet, og at arbejdet er 

udført håndværksmæssigt korrekt.

 Vådrummet forudsættes at være ventileret/udluftet på en sådan måde, at begroninger 

som skimmel, mug eller svampe begrænses bedst muligt.

| Rengøring
 Håndværkerrengøring foretages med rent vand evt. tilsat et neutralt rengørings-

middel.

 Daglig rengøring foretages som udgangspunkt manuelt med klud, moppe el.lign. 

eller maskinelt. Som rengøringsmiddel anvendes rent vand tilsat et neutralt 

rengøringsmiddel. Der anvendes som udgangspunkt samme rengøringsmiddel som 

foreskrevet til den pågældende klinke/flise.

 Grundrengøring i forbindelse med affedtning af overfladen eller ved kraftig til-

smudsning kan foretages med alm. grundrengøringsmiddel blandet efter 

anvisning på produktet.

 Ved almindelig rengøring skal man være særlig omhyggelig med at fjerne støv, 

alger og sæberester, da der ellers kan dannes grobund for mikroorganismer med 

misfarvning til følge.
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Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika 

Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller 

mundtligt har givet til købere eller slutbrugere 

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne 

erfaringer og baseret på godkendt praksis og det 

teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau 

på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag 

eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af 

nogen art, og som ikke medfører noget yderligere 

ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der 

måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 

Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at 

undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores 

produkter er egnede til den påtænkte brug og i øv-

rigt at sørge for, at produkterne opbevares og an-

vendes på korrekt måde i overensstemmelse med 

meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete 

forhold, således at skader eller mindre tilfreds-

stillende resultater undgås.  Enhver ordre er alene 

accepteret og enhver leverance alene effektueret i 

henhold til  Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og 

leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 

accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. 

Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-

tisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 

i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 

skal betragtes som vejledende, med mindre andet 

er angivet.

  The Sika management system is certified to 

ISO 9001 and 14001 by SQS. 


