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SCHÖNOX AS er en 1-komponent antimuggbehandlet, alkoxybasert, fuktighetsherdende silikon fugemasse med høy elastisitet. Spesielt tilpasset 

for fuging i rom som er utsatt for høy luftfuktighet som f eks baderom. SCHÖNOX AS kan benyttes ute og inne og  i privat og offentlig miljø. Har god 

vedheft mot de fleste bygningsmaterialer uten primer 

 

Produktegenskaper 

  1-komponent, alkoxybasert, 

fuktighetsherdende silikonfugemasse 

  Antimuggbehandlet 

 God vedheft mot de fleste 

bygningsmaterialer uten primer 

  Smidig konsistens, enkel og glatte 

  Elastisk 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX AS er en antimuggbehandlet, 

alkoxybasert silikonfugemasse for 

mykfuger i våtrom 

 

Den er spesielt egnet til: 

  Våtrom i privat og offentlig miljø. 

  Kjøkken, vaskerom, storkjøkken etc. 

  Kan benyttes inne og ute. 

 Ved fuging direkte mot tak anbefaler vi 

SCHÖNOX SMP som er overmalbar. 

 

Forbehandling av underlag 

 Flatene skal være faste, rene, tørre og frie 

for fett, olje, sementslam, og andre 

forurensninger. 

 Både vedheft og herdetid påvirkes av 

luftfuktighet. Ved bruk når det er lav 

luftfuktighet, eller mellom to tette 

materialer, kan herdetiden forlenges 

 Metallflater skal avfettes og eventuelt 

slipes før fuging.  

 Glassflater avtørkes med rødsprit eller 

aceton før fuging.  

 Gjør alltid en vedheftstest ved fuging mot 

alle typer plast. Begrenset vedheft på fet 

plast som PP, PE og teflon 

 Varmekabler skal være avslått og kalde før 

fuging og minst en uke etter fuging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbruk 
Avhengig av fugens bredde og dybde rekker 

1 patron, 300 ml til (ca verdier). 

Bredde (mm) 8 10 15 20 25 

Dybde (mm) 6 7 8 9 9 

Antall m/patron 6,3 4,3 2,5 1,7 1,3 

 

Helse og miljø 

 En liten mengde etanol spaltes av ved 

herding. Sørg for god ventilasjon. Unngå 

langvarig påvirkning av avdampning eller 

høy konsentrasjon av dette.  

 God arbeidshygiene er viktig ved 

håndtering av produktet. 

 Hud vaskes med såpe og vann 

 Dersom man får produktet i øynene, skyll 

med mye vann og kontakt lege. 

 Ved fortæring, kontakt lege umiddelbart og 

vis patron eller etikett 

 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 Verktøy rengjøres med White Spirit 

 For ytterligere informasjon,se 

Sikkerhetsdatablad 

 

Bruksanvisning 

Påføring:  

 Påfør fugemassen med en fugepistol 

 Press fast fugemassen godt til underlaget 

for å sikre god oversmitting og vedheft 

 Benytt evt maskeringstape for å få jevne 

fuger. Tape fjernes etter glatting 

 Glatt ut massen umiddelbart etter påføring. 

Benytt rent vann eller vann med en dråpe 

oppvaskmiddel ved glatting av fugemassen 

 Fjern overflødig fugemasse med en fille. 

White Spirit eller teknisk etanol kan 

benyttes hvis nødvendig 

 På huden fjernes uherdet fugemasse med 

en fille og vask deretter med såpe og vann 

 

Begrensninger 

 SCHÖNOX AS kan misfarges i kontakt 

med naturgummi, neopren osv. 

 Løsemidler sveller og bryter ned 

fugemassen. Bensin og Diesel har samme 

effekt. 

 Ikke egnet mot marmor og naturstein da 

det kan gi misfarging. Benytt i stedet 

SCHÖNOX MES eller SCHÖNOX SMP. 

 

Tekniske data 

 Type:  Antimuggbehandlet,  

alkoxybasert, 

   fuktighetsherdende 

silikon 

 Konsistens: Tiksotropisk pasta 

 Hardhet: Ca 20 Shore A 

 Temperaturbest. 

etter herding: -40 °C til +150 °C  

 Påføringstemp.: +5 °C til +40 °C 

 Fugebredde: Min 5 mm Maks 25 mm 

 Skinnherder: ca 20 min. ved +23 °C  

og 50% RF 

 Overmalbar: Nei 

 Glatteveske: Vann  

 Herdetid: Ca 2 mm på 24 timer, 

                           Ca 10 mm etter 7 døgn 

 

Ovennevnte tider er gitt etter normalfor- 

hold (+ 23 °C og 50 % RF). Vær 

oppmerksom på at omgivelsesfaktorer som 

temperatur, luftfuktighet, direkte sollys og 

trekk, etc. påvirker tidene. 
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 Ikke egnet i kontakt med metall som 

messing, kobber, zink eller bly pga mulig 

korrosjon 

 Anbefales ikke til akvarium 

 Ikke til svømmebasseng, benytt 

SCHÖNOX MES 

 Ikke overmalbar 

 Gulning kan forekomme på lyse farger, 

spesielt i mørke rom. Benytt SCHÖNOX 

SMP eller SCHÖNOX ES for å redusere 

risiko for gulning. 

 God bestandighet mot alkalisk påvirkning 

(ikke lut), men begrenset bestandighet mot 

sur påvirkning som f eks salt- og 

svovelsyre.| 

 

 

Emballasje 

 300 ml patron 

 

Lagring 

 Uåpnet minst 15 måneder på kjølig, tørt 

sted. 

 

 

Fargesortiment 

Farge  Art.nr 

 Transparent 4000 

 Grå  4002 

 Sølvgrå  4003 

 Mørk grå 4008 

 Antrazitgrå 4009 

 Brown  5005 

 

 

Vedlikehold 

 For at SCHÖNOX AS skal fungere optimalt 

må fugen rengjøres og vedlikeholdes 

regelmessig. Rengjøring av fuger i våtrom 

skal utføres som en del av den normale 

rengjøringsrutinen, avhengig av bruk og 

slitasje.  

 Sørg for god ventilasjon slik at fugene 

holdes tørre og rene. 

 Langvarig eksponering av smuss kan føre 

til mugg/sopp angrep 

 Dersom fugen er blitt misfarget kan det 

være nødvendig å rengjøre fugen med et 

desinfiserende middel. 

 

 

 

 

 

 

VED REFUGING / REPARASJON 

 Fugemasser infisert med mugg eller sopp 

må fjernes fullstendig. Seal Remover kan 

benyttes til fjerning av silikon rester. Vær 

forsiktig ved utbedringer slik at den 

underliggende membranen ikke skades. 

 Fuger og omkringliggende flater som 

sementfuger, fliser osv rengjøres / 

desinfiseres med egnet middel før bruk av 

SCHÖNOX AS. Dette for å hindre at ny 

fugemasse blir forurenset.  

 Dersom fugemassen er skadet, skjær ut 

det skadede området og fug på nytt med 

ny SCHÖNOX AS. 

 

 

Tips 

 Vær oppmerksom på at f eks direkte sollys 

og høy temperatur kan påvirke 

skinndannelsestid og brukstid 

 Beskytt nylig påført fugemasse mot direkte 

sollys og regn 

 Høy temperatur fremskynder prosessen og 

lav temperatur forlenger prosessen 
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The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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Informasjonen er basert på laboratorieprøver og 

lang praktisk erfaring.  Opplysningene er 

orienterende og har til hensikt å hjelpe brukeren 

til å finne frem til riktige produkttyper og 

arbeidsmetoder. Da arbeidsforholdene ligger 

utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 

ansvar for de resultater som oppnås, med 

mindre en reklamasjon skyldes feil ved et av 

våre produkter. 
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