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Produktegenskaper 

 Uppfyller RG-kraven enligt EN 13888 

 Uppfyller R2 T-kraven enligt EN 12004 för 

frostbeständiga tvåkomponents 

hartssystem 

 Resistent mot åldrande 

 Hög kemikaliebeständighet (se lista över 

beständighetsegenskaper) 

 Mycket hög styrka 

 Lätt att rengöra 

 Exceptionell hållbarhet 

 Lätt att använda, emulgeras lätt i vatten 

även med profilerade plattor, vilket gör den 

lämplig för applicering på 

golvvärmesystem i undergolv. 

 Lösningsmedelsfri enligt TRGS 610 

 

Användningsområden 

SCHÖNOX CON BODEN är lämplig för 

kemikaliebeständig limning och fogning 
 I swimmingpooler med normalt vatten, 

termalvatten eller havsvatten 

 I slakterier, mejerier och bryggerier 

 För restaurangkök, biltvättar och kylhallar 

 I livsmedels- och dryckesindustrin 

 I kemiska företag, laboratorier, lager och 

fabriksbyggnader 

 I pappers-, läder- och textilindustrin 

 I varvsindustrin 

 För keramiska golv 

 För inom- och utomhusbruk 

Vid porösa material och känsliga ytor på 

beläggningar bör en testfogning utföras. 

 

Krav på underlaget 

 Tillräcklig styrka, jämnhet, 

dimensionsstabilitet och torrhet. 

 Fritt från rester som minskar vidhäftningen, 

t.ex. damm, smuts, olja, fett, vax, 

rengöringsmedel och lösa partiklar. 

 Kakellim och lagningsbruk bör vara 

härdade och tillräckligt torra innan fogning. 

Vid användning som kakellim på 

cementbaserade underlag: 

 Undergolv måste vara jämna, i gott skick, 

rena, torra och fria från eventuella 

föroreningar som kan hindra vidhäftning. 

 Fritt från rester som minskar vidhäftningen, 

t.ex. damm, smuts, olja, fett och lösa 

partiklar. 

 Ytbehandlingar eller eventuellt "lösa" 

områden på undergolvet måste avlägsnas 

mekaniskt och undergolvet måste 

repareras med SCHÖNOX 

avjämningsmassa efter behov. 

 Underlagen bör uppfylla de lokala 

bestämmelserna och toleranserna i 

byggnadsväsendet. 

 Vid efterföljande installation av keramiska 

beläggningar, måste cement-

beläggningarna vara minst 28 dagar 

gamla. Det krävs cementbaserade 

underlag med golvvärme för att hanen 

kvarvarande fuktighet på ≤ 75 % RH. 

 Betong (minst sex månader gammal) 

 Kraven i de relevanta gällande standard-

erna, riktlinjerna och databladen gäller. 

  

Blandningsförhållande: 

4,42 kg komponent A (harts) 

1,08 kg komponent B (härdare) 

ca 8,00 kg SCHÖNOX QUARZSAND 

0,1–0,4 mm 

Totalvikt ca 13,50 kg 

 

Rekommenderad arbetsmetod 

 Blanda SCHÖNOX CON BODEN harts 

(Komp A) ordentligt med SCHÖNOX CON 

BODEN härdare (Komp B) tills materialet 

är homogent och fritt från strimmor. 

 Vi rekommenderar att blanda långsamt 

med hjälp av en steglöst justerbar 

blandare med max. 300 v/min. 

 Häll över det blandade materialet i en 

annan ren behållare och blanda helt kort 

igen. 

 SCHÖNOX kvartssand (0,1–0,4 mm) eller 

en liknande kvartssand (tvättad och ugns-

torkad) tillsätts som den sista 

komponenten. 

 Blandning och bearbetning av SCHÖNOX 

CON BODEN bör helst ske vid +15 °C 

(temperatur i rum, på ytan, och under 

markytan) och kan kylas eller värmas i ett 

vattenbad. 

 Bruket fogas med hjälp av en speciell 

epoxifogbräda. SCHÖNOX CON BODEN 

kan också införas med en injekterings-

maskin (t.ex. Hexa) eller en 

tryckluftsinjektor. 

Tvätta eventuella materialrester med hjälp 

av ett skurblock. Tvätta fogarna släta och 

rengör golvbeläggningen med en svamp-

bräda och rengöringssvamp. 

torkning.under applicering av SCHÖNOX 

MES och medan produkten härdar. 

 under applicering av SCHÖNOX MES och 

medan produkten härdar. 

Teknisk data 

 Bas: Tvåkomponents epoxiharts 

 Brukstid: ca 40 minuter vid +20°C  

 Redo för gångtrafik: efter ca 16 timmar 

 Kemikaliebeständig: efter ca 7 dagar 

 Användningstemperatur: inte under +10°C 

 Temperaturresistens: helt härdad -25°C 

till +80°C Fogbredd: upp till 10 mm 

 Materialförbrukning: 200–600 g/m2 (plus 

kvartssand), beroende på plattstorleken 

och fogstorleken  

 Materialförbrukning (kakellim):  

 med 4 mm tandad spackel cirka 2,4 

kg/m2 

 med 6 mm tandad spackel cirka 3,2 

kg/m2 

 med 8 mm tandad spackel cirka 4,0 

kg/m2 

 Färg: grå 
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Epoxihartskoncentrat 

Används till fogning, limning och som kapillärbrytande bruk. För kemikaliebeständig och tät fogning av keramiska golvplattor. Rekommenderas i extremt 

belastade byggnadsprojekt dvs. swimmingpooler, restaurangkök, bryggerier, mejerier, laboratorier, kemiska fabriker, industrianläggningar och områden 

med mycket trafik. Fogbredd 1 till 10 mm. Uppfyller RG-kraven enligt EN 13888 och R2T-kraven enligt EN 12004. För inom- och utomhusbruk. 

 

Produktinformation 

2018-02-06 Ersätter: 2017-05-11 



 

 

 

 | www.schonox.se | 

 

 

  | SCHÖNOX® CON 
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 Informationen är baserade på laboratorie-

utredningar och lång praktisk erfarenhet. 

Uppgifterna är orienterande 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 rekommenderas provning och 

kontinuerlig kontroll. 

SIKA SVERIGE AB 

Box 8061 

163 08 Spånga 

T +46 8 621 89 00 

www.schonox.se 

 

 

 

 

 Varmvatten gör rengöringen enklare. 

 Ta bort rester på den rengjorda ytan 

omedelbart efter torkning. 

 

Använd som kakellim: 

 Blanda inte mer material än vad som kan 

hanteras inom 40 minuter. 

 Bruket ska appliceras och kammas av med 

en lämplig tandad spackel. Materialet som 

ska läggas sätts i och pressas in i den 

färska limbädden medan den fortfarande 

är våt. 

 SCHÖNOX CON BODEN är lämplig för 

applicering som fästmassa på golv. Var 

uppmärksam på gällande grundläggande 

regler och standarder vid läggning av stora 

kakelplattor och plattor. 

 

Ytterligare rekommendationer om 

läggning: 

 Använd inte med naturstenar som är 

känsliga för missfärgning, eftersom 

missfärgning inte kan uteslutas. 

 

Förpackning 

 5,50 kg box som består av: 

- 4,42 kg komponent A (harts) 

- 1,08 kg komponent B (härdare) 

 25,0 kg SCHÖNOX QUARZSAND 0,1–0,4 

mm 

 

Förvaring 

 Lagra SCHÖNOX CON BODEN svalt, torrt 

och frostfritt. 

 Lagringsbeständighet på 2 år (i sluten 

förpackning). 

 SCHÖNOX CON BODEN kan trans-

porteras i upp till -20 °C under max 7 

dagar. 

 

Deponering 

 Töm förpackningarna fullständigt och 

kassera dem enligt bestämmelserna. 

Följ de lokala myndigheternas 

bestämmelser för kassering av 

produktrester, spillvatten och behållare 

med fastsittande produktrester. 

 

Riskfraser 

 Information om säker hantering av kemiska 

produkter, samt grundläggande fysiska, 

säkerhetsrelaterade, toxikologiska och 

ekologiska data finns i de aktuella 

säkerhetsdatabladen. Följ alla relevanta 

föreskrifter, t.ex. lagen om miljöfarliga 

ämnen. Mer info på www.schonox.se. 

 Endast för yrkesmässig användning. 

 Det är nödvändigt att bära lämplig 

personlig skyddsutrustning under alla 

förhållanden. Mer information finns i 

säkerhetsdatabladet, kapitel 8. 

 Använd lämpliga skyddshandskar, t.ex. av 

nitril. Rekommendation från KCL, 

Tyskland: DERMATRIL 740 

materialtjocklek 0,11 mm); max 

användningstid: 8 timmar. 

 

Instruktioner 

 Alla värden är ungefärliga och beror på 

lokala klimatvariationer.  

 De angivna blandningsförhållandena med 

kvartssand är ungefärliga värden. 

 En förändring av blandningsförhållandet 

påverkar viskositeten. 

 Skydda keramiska beläggningar mot direkt 

solljus och drag under och efter 

injektering. 

 Låt områden som värmts upp mycket av 

solljus svalna innan de injekteras. 

 Höga temperaturer accelererar, och låga 

temperaturer bromsar arbets- och 

härdningsprocessen. 

 SCHÖNOX CON BODEN ska bara blandas 

med ovannämnda material för extension. 

 Vi rekommenderar SCHÖNOX CF DESIGN 

som ett färdigblandat epoxihartsbaserat 

fogbruk. 

 Rengör verktyg i vatten omedelbart efter 

användning. Härdat material kan bara tas 

bort mekaniskt. Tänk på säkerheten på 

arbetsplatsen. 

 

Övrigt 

Garanti lämnas inte mot eventuella 

kulörskiftningar, utfällningar eller andra 

kulörrelaterade variationer. Anledningen till 

detta är påverkan av yttre omständigheter 

såsom variationer i underlag, temperatur, 

luftfuktighet, blandning, tvättning mm. 

Kulörprover är att se som en vägledning 

vid val av kulör. För bästa resultat ska 

fogen blandas med maskinvisp under 

minst 3 minuter och med angiven 

vattenmängd. Vänta ut fogen innan tvätt, 

och tvätta med minimalt med vatten. 

Fogmassa som börjat sätta sig i 

blandningskärlet får inte blandas upp med 

mer vatten. Blanda inte förpackningar från 

olika produktionstillfällen på samma yta. 

Se ytterligare information gällande fogning 

på www.schonox.se. 

 

Produktinformation 

2018-02-06 Ersätter: 2017-05-11 

 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 


