
| Produktegenskaber
 inde- og udendørs

 til gulv og væg

 gulvvarme

 vandafvisende

 god vedhæftning

 smidig konsistens

 kemikaliebestandig

 let at rengøre

| Anvendelsesområde
SCHÖNOX CF DESIGN egner sig til fugning af:

 natursten

 glasmosaik

 glasklinker

 stentøj

 stengods

SCHÖNOX CF DESIGN egner sig som dekorativ 

og resistent fuge og som klæber til:

 glasmosaik på gulv og væg

 industri, baderum, design områder

 gulv og væg i damp- og spaområder

 svømmehaller med normal-, varmt- eller 

havvand

SCHÖNOX CF DESIGN egner sig som kemikalie-

bestandig klæber og fuge til:

 slagterier, storkøkkener, bilvask

 levnesmiddel industri

 kemiske, laboratorier, lagerhaller

 skibsbyggeri

 til porrøse eller følsomme materialer 

anbefales der altid at lave en test. 

CF DESIGN er ikke egnet til steder med drik-

kevand.

2-komponent epoxyharpiks, der kan anvendes til både klæb og fugning af designfliser, mosaik o.lign. 
Velegnet til diverse industriområder og svimmingpools, hvor der ønskes en frostsikker og kemisk resistent 
fuge med vandafvisende egenskaber. Anvendes inde- og udendørs på gulv og væg i 
fugebredder fra 1-10 mm (transparent fuge 1-4 mm).

| SCHÖNOX® CF DESIGN 

| Tekniske data
   basis: 

   2-komponent epoxyharpiks

  brugstid: 

   ca. 50 minutter ved +20 °C

   gangbar: 

   efter ca. 16 timer 

  forbrug som fuge: 

   0,3-3,2 kg/m² afhængig af flisestørelse    

   og fugebredde

  fugebredde: 

   1-10  mm 

   1-4 mm transperant

 forbrug som klæber: 

   4 mm tanding ca. 2,2 kg/m²

   6 mm tanding ca. 3,0 kg/m²

   8 mm tanding ca. 3,6 kg/m² 

 temperaturbestandig -25 til +80 °C 

    arbejdstemperatur:  

    aldrig under +10 °C 

Alle angivne tider er afhængige af tempe-

ratur og luftfugtighed samt forholdene i 

øvrigt på den enkelte byggeplads

|  www.schonox.dk  |

| Krav til underlag
Anvendelse som klæber på cementholdige 

underlag:

  tilstrækkelig styrke, jævnhed, formstabi-

litet og tørhed

 fri for lag, som kan forringe vedhæftning, 

såsom støv, snavs, olie, fedt, voks, rester  

af plejemidler

 Skille-, sintelag o.lign. skal fjernes med 

egnede mekaniske hjælpemidler såsom 

slibning, afbørstning, sandblæsning eller 

fræsning

 underlaget skal opfylde de til enhver tid 

gældende retningslinjer for byggeri

 beton skal være minimum 6 mdr. gammel 

 kravene i de til enhver tid gyldige normer, 

retningslinjer og datablade er gældende 

| Anbefalet arbejdsmetode
 Bland SCHÖNOX CF DESIGN komponent (A) 

grundigt med hærderkomponent (B) til der 

opnås en ensartet og homogen masse

  Til blanding anbefales justerbar håndmixe

med max. 300 rpm.

    omhæld det blandede materiale og bland

derefter igen i kort tid

 Bland kun hele indholdet af emballagen 

(undgå delmængder)

   blanding og brug af SCHÖNOX CF DESIGN

bør helst foregå ved 15 °C (rum, under-

lagets overflade) om nødvendigt kan CF 

DESIGN nedkøles eller opvarmes ved brug 

af vandbad

 fugeblandingen presses dybt ind i fugen 

ved hjælp af et specielt fugebræt.

 fjern al overskydende materiale med spe-

ciel fugebræt så der kun er et tyndt filmlag 

tilbage på flisen

 fliserne skures rene med rent varmt vand 

og speciel fugesvamp. Varmt vand gør det 

lettere at fjerne. 
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 rengøring kan også gøre med almindelig 

grov svamp. Men er nemmest med speciel 

epoxy svamp som holder længere

 fliser vaskes over med det samme med 

almindelig svamp og rent varmt vand

 skulle der være steder der mangle fuge 

kan dette gøres med det samme 

 skulle der stadig være rester af fuge på 

fliser fjernes dette bedst med grov svamp 

og varmt vand inden fugen er tør

| Anvendelse som klæber
SCHÖNOX CF DESIGN egner sig også som 

klæber til glasmosaik, stentøj o.lign. på 

både gulv og væg:

 bland ikke mere materiale, end der kan 

bearbejdes inden for ca. 50 minutter 

 CF DESIGN påføres med en egnet tandet 

spartel. Flisen monteres med det samme i 

den friske masse inden der dannes skind.

Evt. klæbestof på fliser fjernes med grov 

svamp og varmt vand. Tør efter med ren 

klud 

| Anbefalet tilbehør
SCHÖNOX EPOXY TOOLSET: 

 bræt til fugning har ekstra skarp kant

 svamp til fordeling og rens er speciel 

imprægneret så fugemasse let slipper og 

dermed holder længere

 bræt til at udskifte pads til slutrengøring.

| Yderligere lægningsanvisning
 anvendes ikke til klæbning af natursten, 

som er følsomme over for misfarvning, da 

dette ikke kan undgåes

 kontakt teknisk service ved brug af CF 

DESIGN til pools

| Emballage
 5 kg 

4,59 kg Komponent A (harpiks) 

0,41 kg komponent B (hærder)

 2,5 kg 

2,29 kg Komponent A (harpiks) 

0,21 kg komponent B (hærder)

 

| Lagring
  opbevares tørt, køligt og frostfrit

 24 måneder i tæt, lukket emballage

| Farver
 grå   

 sølvgrå  

 antracit 

 hvid  

 sandsten 

 transperant

| Sikkerhed og miljø
   Se senest opdaterede sikkerhedsdata-

blad for produktet.
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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. 
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