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SCHÖNOX ES er en syreherdende silikon fugemasse med høy elastisitet og godt egnet for bruk ute og inne i f eks baderom.                              

Har god vedheft til ikke sugende overflater som f eks glass, fliser, keramikk, emalje, glasserte fliser og klinker.  

Produktegenskaper 

 En myk fug for våtrom  

 Utmerket motstand mot gulning 

 God UV-beskyttelse og 

kjemikaliebestandighet 

 Antimuggbehandlet 

 Den glatte overflaten er lett å rengjøre 

 Svært god vedheft til de fleste materialer *) 

 Primer ikke nødvendig 

 Ikke overmalbar 

 Finnes i fargene Hvit og Sjasmin 

*) Fuger i baderom må rengjøres 

regelmessig som en del av normal 

rengjøringsrutine. 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX ES er en antimuggbehandlet, 

eddiksyrebasert silikon fugemasse med 

høy elastisitet for bruk i for eksempel 

baderom 

 SCHÖNOX ES  lukter mer enn 

nøytralherdende silikon. 

 Til tetting mellom vegg og gulv, i hjørner 

og rundt badekar og vask. 

 Kan brukes til istandsetting av gamle fuger 

(se forbehandling, påføring og 

begrensninger). 

 Kan brukes inne og ute 

 Ved fuging direkte mot tak anbefaler vi 

SCHÖNOX SMP som er overmalbar. 

 

Forbehandling av underlag 

 SCHÖNOX ES er antimuggbehandlet. Alle 

fuger, også sementfuger, som er infisert av 

mugg må fjernes, rengjøres og repareres 

før ny SCHÖNOX ES påføres.  

 Flatene skal være faste, rene, tørre og frie 

for fett, olje, sementslam, og andre 

forurensninger. 

 Grundig stålbørsting, sliping, eller avfetting 

med oppløsningsmiddel kan være 

nødvendig. 

 Fugemasser infisert med mugg eller sopp 

må fjernes. Fuger og omkringliggende 

flater som sementfuger, fliser osv 

rengjøres / desinfiseres med egnet middel 

før bruk av SCHÖNOX ES. Dette for å 

hindre at ny fugemasse blir forurenset.  

 

 Øvrige materialer rengjøres med egnet 

rengjøringsmiddel. 

 Gamle skjøter skjæres ut.  

 Gammel silikon må fjernes helt. 

 Seal Remover kan benyttes til fjerning av 

silikon rester 

 Dersom fugene er sterkt angrepet av mugg  

må det gjøres en grundig kontroll, om 

nødvendig også under f eks keramiske 

fliser. 

 Normalt er det ikke behov for primer 

 

Helse og miljø 

 Eddiksyre spaltes av ved herding. Sørg for 

god ventilasjon. Unngå langvarig 

påvirkning av avdampning eller høy 

konsentrasjon av dette.  

 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 Dersom man får produktet i øynene, skyll 

med mye vann og kontakt lege. 

 Hud vaskes med såpe og vann 

 Verktøy rengjøres med White Spirit 

 God arbeidshygiene er viktig ved 

håndtering av produktet. 

 For ytterligere informasjon                      

Se HMS / sikkerhetsdatablad 

 

Bruksanvisning 

Vedheft og priming: 

 Både herding og heft er avhengig av 

tilstrekkelig med fuktighet. Dersom 

SCHÖNOX ES er brukt under tørre forhold, 

eller mellom vanntette materialer, kan 

ekstra tid eller fuktighet være nødvendig 

for å oppnå optimal heft.  

 Svært god vedheft til de fleste metaller.  

 SCHÖNOX ES kan påføres uten primer på 

aluminium og rustfritt stål. Jern og 

galvanisert stål bør primes.  

 Tre bør lakkeres eller males før fuging 

 Til glass er priming ikke nødvendig. 

 Glasskonstruksjoner med høy UV-stråling 

anbefales ikke bruk av SCHÖNOX SMP. 

 Plast: hefter til noen harde plasttyper. 

Hefter ikke til Polyethylene og 

Polypropylene. Test polycarbonat. 

 Til de fleste porøse underlag anbefales at 

det gjøres en test. 

 

 

Tekniske data 

 Type:  Acetoxy silikon 

 Herdesystem: En liten mengde  

Eddiksyre frigjøres 

under herding 

 Oppløsnings- 

veske:  Ingen 

 Konsistens: Tiksotropisk pasta 

 Tetthet:  980 - 1050 kg/m3 

 Hardhet: Ca 22 Shore A 

 Strekkfasthet Ca 0,6 N/mm2  

(ISO 8339) 

 Temperaturbest. 

etter herding: -40 oC til +180 oC  

 100% Modul: ca 0,44 (ISO 8339) 

 Forlengelse 200% (ISO 8339) 

 Påføringstemp.: +5○C til +40 oC 

 Fugebredde: Min 5 mm Maks 25 mm 

 Forbruk: 300 ml rekker til 10 lpm  

ved 5 mm fugebredde  

 Luftfuktighet: Min. 30 % RF 

 Verktøy: Vann m/litt såpe 

 Skinnherder: ca 20 min. ved +23○C  

og 50% RF 

 Herdetid: Ca. 3 mm de første 24 

timene. Deretter 1 mm 

pr døgn   

 Fullt belastningsbar etter 7 dager 

 Ovennevnte tider er under normale 

forhold (+18○C og 50%RF). Ytre 

påvirkning som temperatur, luftfuktighet, 

sollys f eks kan påvirke tidene  
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Påføring: 

 Påfør fugemassen med en fugepistol 

 Fugemassen presse godt til underlaget for 

å sikre god vedheft.  

 Bruk rent vann eller vann med litt såpe ved 

glatting av fugemassen. 

 For mye såpe kan påvirke 

skinndannelsetiden 

 

Begrensninger 

 SCHÖNOX ES er beskyttet mot mugg, 

derfor må fuger infiserte med mugg 

fjernes. 

 Alle øvrige materialer skal rengjøres med 

egnet rengjøringsmiddel.  

 Bør ikke brukes mot underlag som 

naturstein og betong da det kan gi 

misfarging. 

 Bør ikke brukes i kontakt med metall som 

bly, kobber, messing eller sink pga 

korrosjon. 

 SCHÖNOX ES kan bli misfarget ved 

kontakt med organiske elastomerer som 

EPDM, APTK og neopren. 

 Anbefales ikke til akvarier. 

 Løsemidler, spesielt aromater som toluen 

kan forårsake hevelse og forringelse av 

fugemassen. Bensin og Diesel har også 

denne effekten.  

 Sterke syrer og baser kan ødelegge 

fugemassen. 

 Må ikke brukes til å forsegle tilkobling og 

dilatasjonsfuger i fasader. 

 

Emballasje 

 300 ml patron 

 

Lagring 

 Minst 24 måneder på kjølig, tørt sted. 

 

Fargesortiment 

Farge  Art.nummer 

 Pergamon 4004 

 Jasmine 4006 

 Sandstone 4007 

 Sandgrey 4030 

 White  4038 

 Bahama beige 5033 

 Manhatten 5540 

 Grey  5541 

 Transparent 5545 

 Dark Grey 5542 

 Anthracite 5546 

 Brown  5543 

 Bali Brown 5544 

Rengjøring 

 Fjern overflødig fugemasse med en fille. 

 White Spirit eller teknisk etanol brukes 

hvis nødvendig 

 Seal Remover 3987 anbefales dersom 

fugemassen har herdet, ellers fjernes den 

mekanisk. 

 På huden fjernes uherdet fugemasse med 

en fille og vask deretter med såpe og 

vann. 

 

Vedlikehold 

 For at SCHÖNOX ES skal fungere optimalt 

må fugen rengjøres og vedlikeholdes 

regelmessig. Etter bruk skylles/renses 

fugen for såperester 

 Sørg for god ventilasjon slik at fugene 

holdes rene og tørre.. 

 Rengjøring av fuger i våte rom skal utføres 

som en del av den normale 

rengjøringsrutinen avhengig av bruk og 

slitasje. 

 Langvarig eksponering for smuss kan føre 

til muggangrep.  

 Dersom fugemassen er skadet, skjær ut 

det skadede området og fug på nytt. 

 Dersom fugen er blitt misfarget, eller 

muggangrep har skjedd, kan det være 

nødvendig å rengjøre fugen med f eks 

klorin. 

 Dersom fugene er sterkt angrepet av mugg 

må det gjøres en grundig kontroll, om 

nødvendig også under f eks keramiske 

fliser 

 

Tips 

 

 Beskytt nylig påført fugemasse mot direkte 

sollys og regn 

 Vær oppmerksom på at direkte sollys, høy 

temperatur f eks kan påvirke 

skinndannelsestid og brukstid 

 Høy temperatur fremskynder prosessen. 

 På horisontale flater må man unngå 

fordypninger der vann kan ”bo”. 
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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 arbeidsmetorder 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 ett av våre produkter. 
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The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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