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SCHÖNOX CF Design är ett epoxibaserat f ogbruk f ör riktigt tuf f a miljöer som t ex i storkök, simhallar med olika slags v atten så som normalt,
termiskt samt hav sv atten, laboratorier, bilhallar, ky lhus i liv smedels-och dry ckesindustrin och andra hårt utsatta och traf ikerade. Fogbruket är
v atten-, f rost- och kemikalieresist ent. Fogbredd 1-10 mm, f örutom transparent som kan f ogas 1-4 mm. För såv äl inom- som utomhusbruk.

Egenskaper
 Uppf y ller krav en f ör RG enligt EN 13888.
 Uppf y ller krav en f ör R2 enligt EN 12004.

av stängda f öre f ogning och slås gradv is på
tidigast 7 dagar ef ter f ogning.

 Frostsäker

Hälsa och miljö

 Kemikaliebest än di g

Märkning

IRRITERANDE

 Hög sty rka

Teknisk data
 Ty p:

Tv åkomponent epoxy

 Färg:

Pigmenterad

 Brukstid:

Ca 50 min. v id 20 °C

 Gångbar:

Ef ter ca 16 timmar

 Kem.beständ:

Ef ter ca 7 dy gn

 Lätt att rengöra

Hanteringsföre skri ft er

 Arb.temp:

Ej under +10 oC.

 Fri f rån lösningsmedel

Iakttag god arbetshy gien. Hantera produkten

 Temp.beständ:

Uthärdad: -25 oC till

 My cket smidig att applicera

v arsamt f ör att undv ika damning.

 Har my cket sny gg f inish och jämn f in kulör.

Cementdamm kan orsaka irritation i

 Resistent mot f läckar och smuts.

andningsor ga ne n samt ge lokal irritation på

 Är lätt att rengöra, ef tersom f ogen inte

hud. Undv ik kontakt genom att anv ända

+80 oC
 Fogbredd:

1-10 mm, 1-4 mm f ör
transparent

 Åtgång:

Som f ogbruk: 0,3-3,2

påv erkas av sura och basiska rengörings -

andningssky dd och sky ddskläder/handsk ar.

kg/m 2 beroende

medel.

Vid hudkontakt, tv ätta med tv ål och v atten.

på plattstorlek och

Användningsområde
 Värmegolv
 Glasmosaik, äv en som f ästmassa.
 Simbassäng med normal-, termiskt- eller
hav sv atten.

Vid stänk i ögonen skölj omedelbart med

f ogbredd. Som

my cket v atten och ta kontakt med läkare.

f ästmassa: 2,2-3,6
kg/m 2 beroende på ty p

För y tterligare inf ormation se

av tandning på

säkerhetsdatab la d och miljödeklarat io n.

kammen.

 Ångbad och Spa-av delnin ga r.

Blandning

 Slakteri, storkök, mejeri och bry ggeri.

 SCHÖNOX CF Design komponent A och B

 Mat- och dry ckv aruproduktio n.

blandas grundligt till en homogen massa

 Kemiska anläggning ar, laboratori er, lager

med v isp (anv änd maskinv isp med

och f abrikshallar.
 Biltv ättar.
 Ky lhallar.
 Skeppsindustr i.
 Pappers-, läder- och textilindustri.
 På v ägg och golv .
 Inom- och utomhus.
Vid porösa material och ömtåliga
beläggnin ga r rekommenderas f örst en
prov f ogning.

Underlag
 Säkerställ att f ogarna är rena och f ria f rån
smuts och liknande.
 Ev entuell kv arv arande f ästmassa som har

hastigheten 300 v arv /min). Allt f rån
komponent B ska blandas med komponent
A. Låt massan v ila en kort stund och
blanda snabbt igen.
 Hela hinken ska blandas, blandninge n f år
inte delas.

Bruksanvisning
 Fördela den f ärdigblanda de massan
diagonalt öv er f ogarna med en f ogbräda,
gummispackel eller gummiskrapa.
 Arbeta ner f ogbruket ordentligt i f ogarna.
 Ta bort öv erbliv et f ogbruk, anv änd v armt
rent v atten och sv amp.
 By t v attnet regelbund et så att det alltid är
rent v id av tv ättningen.

trängt f ram i f ogarna ef ter monteringen

 Om nödv ändigt, by t äv en tv ättsv amp.

av lägsnas mekaniskt.

 Tv ätta noggrant bort alla rester ef tersom

 Beroende på ty p av f ästmassa är den
keramiska beläggnin ge n f ogbar ef ter 3–24
timmar.
 Värmekablar måste v ara kalla och v arit

det är my cket sv årt att f å bort ef ter det har
härdat.
 Keramiken ska sky ddas mot direkt solljus
och drag under och ef ter f ogning. Vid
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Ov annämnda tider är giv na enligt normala
f örhållanden (+18 °C och 50 % RF). Var
uppmärksam på att y ttre påv erkan såsom
temperatur, luf tf uktighet, direkt solljus och
try ck etc. påv erkar tiderna,
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f ogning utomhus ska f ogen äv en sky ddas
mot regn under f ogning och härdning.
 Observera att Arbetarsk ydd ss t yrel sen s
föreskrifter om härdplaster, AFS 2012:4

 Var uppmärksam på att f ogning med
SCHÖNOX CF Design f örhindrar ev entuell
restf ukt i underlaget att komma ut genom
f ogen.
 Vid f ogning av klorf ria simbassänger,

ska följas.

kontakta f örst Teknisk Serv ice.

Förpackning
 Totalt 2,5 eller 5 kg f ördelat på komponent

Övrigt

Informati onen är baserade på laboratori eutredning ar

och lång praktis k erfarenhet.

Uppgifterna är orienter ande och avser att
hjälpa användar en att finna den lämpligaste
arbetsmetoden. Eftersom användar ens
produkti ons för håll anden ligger utanför vår
kontroll , kan vi inte ansvara för arbetsres ultat,
påver kade av lokala omständig heter . I varje
enskilt fall rekommender as
kontinuerlig

provning

och

kontroll .

Garanti lämnas inte mot ev entuella

A och B.

kulörskif tningar, utf ällningar eller andra

Färger

kulörrelater a de v ariationer. Anledning en till

Nyans
 Grey

Art.nr.
3656

 Silv ergrey

3658

 Anthracite

3684

 White

3669

 Sandstone

3675

 Transpare nt

3685

Generellt gäller f ör samtliga och i sy nnerhet
cementbaserat f ogbruk att kulören/ny anse n

detta är påv erkan av y ttre omständighete r
såsom v ariationer i underlag, temperatur,
luf tf uktighet, blandning, tv ättning mm.
Kulörprov er är att se som en v ägledning
v id v al av kulör. För bästa resultat ska
f ogen blandas med maskinv isp under
minst 3 minuter. Blanda inte f örpackningar
f rån olika produktionstil lf äll en på samma
y ta. Se y tterligare inf ormation gällande
f ogning på www.schonox. se.

inte kan garanteras f rån f all till f all. Ny ansen
påv erkas av råv arorna, blandnings f örhållande, absorptionsk raf t i keramikplattorna och de lokala y ttre f örhållanden a
såsom temperatur och luf tf uktighet.
Kontrollera tillv erkningsnu mme r och
säkerställ att samma nummer anv änds v id
f ogning av en och samma y ta/rum.
Tänk på att ljusa ny anser snabbare blir
smutsiga än mörkare ny anser. Detta gäller
speciellt v id f ogning av golv y tor och
utomhus.

Lagring
 Sv alt och torrt
 2 år i oöppnad f örpackning

Tips
 Anv ändning av SCHÖNOX CF Design
ersätter inte anv ändning av membran i

The SCHÖNOX management system is certified
according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

v åtrum.
 Ta hänsy n till v ilken ty p av platta som ska
anv ändas v id v al av f ogbruk. Vid f ogning
av matta plattor, samt plattor med struktur
rekommender ar v i att f örst kontrollera hur
lätta plattorna är att rengöra ef ter f ogning.
Det bästa är att utf öra en prov f ogning
innan arbetet startar.
 Höga och låga temperaturer har inv erkan
på härdningsti de n samt f y llningsgrad och
bearbetnin gse ge nsk ap er.
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