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Epoksybasert fugemasse 

Til vann- og kjemikaliebestandig og frostsikker fuging av av keramiske fliser i kjøkken, matsaler, laboratorier og svømmebasseng. Ideell når 

det kosmetiske teller. Fugebredde 1-10 mm. Innen- og utendørs. Godkjent ihht til EN 13888 et RS-krav ihht EN12004. for innvendig og utvendig 

bruk 

Produktegenskaper 

 Frostsikker 

 Kjemikaliebestandig 

 Høy styrke 

 Lett å rengjøre 

 Løsemiddelfri 

 Smidig 

 Lett å bearbeide 

 Emulgerbar i vann 

 Varmegulv 

 Også egnet til liming av fliser 

 Eksepsjonell god fargestabilitet 

 Ingen misfarginf på keramiske fliser eller 

mosaikk 

 Smidig 

 Herder uten krakelering 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX CF Design egner seg spesielt til 

kjemikaliebestandig fuging av keramiske 

fliser i: 

 Svømmebasseng med normal-, varmt- 

eller sjøvann. 

 Slakteri, storkjøkken, meieri og bryggeri.  

 Mat- og drikkevareproduksjon. 

 Kjemiske bedrifter, laboratorier, lager og 

fabrikasjonshaller. 

 Papir-, lær- eller tekstilindustri. 

 Skipsbyggeri. 

 Glassmosaikk 

 Keramiske og klinker fliser 

 På vegg og gulv. 

Ved porøse materialer og ømfintlige 

belegg- overflater anbefales en 

prøvefuging. 

 

 

Krav til underlaget 

 Underlaget og flisesidene skal være rene, 

tørre, frie for olje, fett og støv, og lignende.  

 Fugene skal ha samme dybde som 

flisetykkelsen, dvs. at fugene må rengjøres 

under limingsarbeidet. 

 Varmekabler må være kalde, og slått av 

før fuging og startes gradvis tidligst 7 

dager etter fuging. 

 Tidspunktet for fuging bestemmes ved valg 

av limprodukt og er vanligvis mellom 3 og 

24 timer. 

 

Helse og miljø 

 Brannfare: Ingen 

 Helsefare: IRRITERENDE 

Se Sikkerhetsdatablad for SCHÖNOX CF 

Design 

Bruksanvisning 

 Bland SCHONOX CF Design komponent A 

og B blandes grundig til en homogen 

masse med drill (drill med hastighet 600 

omdr./ min.). Absolutt alt fra komponent B 

skal blandes med komponent A. 

 Hele spannet skal blandes, blandingen må 

ikke deles.  

 Blanding og bruk av SCHONOX CF Design 

bør foregå ved + 15 oC. 

 Fugemassen påføres med et spesial 

fugebrett eller trykkluftpatron. Press 

fugemassen godt ned i fugene.  

 Herdeprosessen trenger en temperatur i 

underlaget og luft på minimum + 15  oC i 48 

timer. 

 Eventuelle materialrester fjernes med 

pads. Fugen og belegget vaskes med stiv 

svamp. Varmt vann letter rengjøringen. 

 Rengjorte flater kontrolleres straks etter 

avtørking for rester av fugemasse. 

Utherdet materiale kan kun fjernes 

mekanisk. 

 Sørg for at det ikke ligger igjen vaskevann 

på fugene når ferdig. 

 Flaten skal beskyttes mot trekk og direkte 

solskinn under og etter fuging. Ved fuging 

utendørs skal fugene beskyttes mot regn 

under fuging og herding. 

 Ved bruk som lim 

 CF design er anbefalt hvor 

glass/transparent, steinbasert mosaikk er 

gjort på ny på gulv eller vegg 

 Ikke bland mer enn du klarer å bruke i 

løpet av 50 minutter 

 Etter utlegging presses flisen/mosaikken i 

limet mens det enda er vått og ikke 

skinnherdet 

Tekniske data 

 Type:  To-komponent epoksy 

 Brukstid: Ca. 50 min. ved 20oC 

 Gangbar: Etter ca. 16 timer 

 Kjemisk be- 

bestandig: Ettter ca. 7 døgn 

 Arb.temp.: Min + 10oC.  

 Temp.bestand.: -25oC til + 80oC 

 Fugebredde: 1-10 mm 

 Forbruk: 0,3-2,6 kg/m2 av- 

hengig av flisstørrelse/ 

  fugeformat 

 Ved liming: Med tannsparkler på 

   4mm forbrukes ca 2,2kg/m²  

6mm forbrukes ca 3,0kg/m² 

8mm forbrukes ca 3,6kg/m²  

Med forbehold om flisens størrelse 

 

Ovennevnte tider er gitt etter normalfor- 

hold (+18oC og 50 % RF). Vær oppmerk- 

som på at omgivelsesfaktorer som  

temperatur, luftfuktighet, direkte sollys og  

trekk etc. påvirker tidene. 
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 Gamle keramiske materialer skal rengjøres 

ordentlig, før de brukes på nytt. Helst 

skrapsparkles på baksiden, før de bakes 

ned i massen på nytt. 

 Vi anbefaler skrapsparkling når flis limes 

på flis 

 

Emballasje 

 5 kg to-komponent 

 3,75 kg komponent A (base) + 1,25 kg 

komponent B (herder) 

 

Lagring 

 Kjølig og tørt 

 2 år i uåpnet emballasje 

 Kan bli transportert i -20°C opptil 7 dager 

Farger 

Farge  Art.nr. 

 Grey  3656 

 Silvergrey 3658 

 White  3669 

 Sandstone 3675 

 Anthrachite 3684 

 Transparent 3685 

 

 

 

 

Generelt gjelder for samtlige, og i særlig  

grad sementbasert fugesement, at farge/  

nyansen påvirkes av råvarene, blandings- 

forholdene, absorberingsevnen i flisene, 

samt de lokale ytre forhold som bl.a.  

temperatur og luftfuktighet, etc. Dette kan  

forårsake fargeforskjeller i fugene.  I tvils-  

tilfeller anbefales en prøvefuging. 

Kontroller produksjonsnummeret og vær  

sikker på at samme nummer brukes ved  

fuging av samme flate evt. i samme rom. 

 

Tenk på at lyse nyanser blir raskere skitne 

enn mørke nyanser. Dette gjelder spesielt  

ved fuging av gulvflater, og utendørs. 

 

 

Bestanddeler  

 Basen inneholder et reaksjonsprodukt av 

Bisphenol – A- Epiclorhydrin-Epoksy. Moi-

vekt < 700, C12-C14 alifatisk 

Glycidylether. Herderen inneholder 

Isophorondiamin og Triethylenteramin. 

 

 

Tips: 

 Bruk av SCHÖNOX CF Design erstatter 

ikke bruk av membran i våtrom. 

 Ta hensyn til type flis som skal benyttes 

når fugemasse skal velges. Ved fuging av 

uglasserte og matte fliser, samt fliser med 

struktur, anbefales det å kontrollere hvor 

lett flisene lar seg rengjøre etter fuging. Vi 

anbefaler derfor at man foretar en prøve- 

fuging før arbeidet starter. 

 Høye og lave temperaturer har innflytelse 

på herdeprosessen, noe som påvirker 

fylningsgrad og bearbeidingsegenskaper. 

 Vær oppmerksom på at fuging med 

SCHONOX CF Design forhindrer evt. 

restfukt i underlaget å komme ut gjennom 

fugen. 

 Ved fuging av klorfrie svømmeanlegg, ber 

vi Dem ta kontakt med Deres forhandler/ 

Sika Norge AS for anbefaling av 

fugeprodukt. 

 Ved usikkerhet eller i tvilstilfeller, ber vi 

Dem ta kontakt med Deres forhandler/ 

Sika Norge AS for ytterligere informasjon. 

 Ved bruk som lim 

Dersom det er limrester eller lignende på 

konstruksjonen under, må dette mekanisk 

fjernes, og repareres med en Schönox 

sparkel eller produktets veiledning. 

 

Det er viktig å ta hensyn til de rådende 

klimatiske forhold i lokalet, og flisens 

absorberingsevne for å få best mulig 

resultat. 

GISCODE 
 RE 1- epoxy resin kjemikaliefritt 

produkt 

 
 

 

Avfallhåndtering 

 Helt tomme pakninger håndteres i 

forhold til avfalls restriksjoner  

 For emballasje med rester av 

produktet håndteres dette etter 

lokale kommunale restriksjoner  
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Informasjonen er basert på laboratorieprøver og 

lang erfaring.  Opplysningene er orienterende og 

har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til 

riktige produkttyper og arbeidsmetoder. Da 

arbeidsforholdene ligger utenfør vår kontroll, kan 

vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som 

oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil 

ved ett av våre produkter. 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

Sika Norge AS 

Sanitetsveien 1 
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