
Tekniska data
Färg: grå

Vådbredd 1,00 m

Vådlängd 30,0 m

Materialtjocklek ca 0,5 mm

Vikt per ytenhet ca 285 g/m²

Arbetstemperatur: ej under +5 °C

Temperaturresistens:

Ånggenomgångsmotståndsvärde: 2

000 000 s/m

Produktegenskaper
Godkänd enligt ETAG 022

EC 1PLUS: mycket låga emissioner

spricköverbryggande

vattentålig

frånkopplande

flexibel

Lätt att applicera

god vidhäftning med SCHÖNOX fäst-

massor

Lämpligt för golvvärmesystem

Användningsområden
SCHÖNOX AB är särskilt lämpligt för tät-
ning:
i våtrum med normal bealstning

SCHÖNOX AB är godkänd enligt ETAG

022 och uppfyller Byggkeramikrådets

branshregler BBV 21:1

Underlag
SCHÖNOX AB lämpar sig för:
betong

murverk (helfogat)

cement- och snabbcementavjäm-

ningar

kalciumsulfatbundna avjämningar

cementputs, kalkcementputs, trycktå-

lighet ≥ 2,5 N/mm²)

gipsskivor och våtrumsskivor

Krav på underlaget
Tillräcklig styrka, bärförmåga, formsta-

bilitet och permanenttorrhet

Fri från vidhäftningsminskande skikt

såsom damm, smuts, olja, fett och lösa

delar.

Skiljeskikt, klinkerskikt o.d. skall avlägs-

nas med lämpliga mekaniska åtgärder,

t.ex. slipning, borstning, blästring eller

fräsning.

Primning
Se gällande monteringsanvisning för

SCHÖNOX Folie

| www.schonox.se |

Produktdatablad

SCHÖNOX® AB
Tätskiktsfolie
SCHÖNOX AB är en tätskiktsfolie som används för ång- och vattentätning i våtrum. Den uppfyller

BBV (Byggkeramikrådets) branschregler för våtrum. SCHÖNOX AB är en av flera produkter i SCHÖNOX

tätskiktssystem Folie och måste användas tillsammans med övriga produkter för att ge en godkänd

konstruktion.
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Bruksanvisning
Gällande monteringsanvisning för

SCHÖNOX Folie skall alltid föl-

jas. Den finns för nedladdning på

www.schonox.se.

Förpackning
1x30,0 -metersrulle

Förvaring
SCHÖNOX AB förvaras svalt, torrt och

liggande.

24 månader i tät, oöppnad förpackning

Avfallshantering
Omhändertagandet av produktrester,

tvättvatten och behållare med fastsit-

tande skadliga rester får endast ske

med hänsyn till gällande föreskrifter.

EMICODE
EC 1PLUS: mycket låga emissioner

Tips
Läs först respektive produktdatablad,

innan andra produkter tillsätts. Vid tve-

kan bör ytterligare information inhäm-

tas från respektive tillverkare.



Informationen är baserade på laboratorieutredningar

och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är oriente-

rande och avser att hjälpa användaren att finna den

lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens

produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll,

kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av

lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommen-

deras provning och kontinuerlig kontroll.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 11550

163 08 Spånga

T: +46 8 621 79 00

E-post: schonox@se.sika.com

www.schonox.se

FÖRETAGETS

LEDNINGSSYSTEM

ÄR CERTIFIERAT AV DNV

= ISO 9001 =

= ISO 14001 =

SCHÖNOX® AB
Produktdatablad
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