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SCHÖNOX ES är en 1-komponent antimögelbehandlad ättiksyrehärdande silikontätmassa. Produkten är speciellt anpassad för tätning 
och fyllning av fogar i rum som är utsatta för hög fuktighet i t.ex. badrum, duschrum, kök, toaletter och liknande. SCHÖNOX ES kan 
användas inom- och utomhus i såväl privat som offentlig miljö. 

Egenskaper 
 Inom- och utomhus
Elastisk fogmassa
 1-komponent, ättiksbaserad

silikontätmassa
Antimögelbehandlad
God vidhäftning mot de flesta byggmaterial

utan föregående primning
Smidig konsistens och enkel att glätta
Högelastisk
 Frostbeständig
Åldringsbeständigt mot havsvatten,

koldioxid, ozon, UV-strålning, och
rengöringsmedel.

Användningsområde 
SCHÖNOX ES är en antimögelbehandlad 
ättiksbaserad silikonfogmassa för 
mjukfogning av våtrum och liknande.  

Den är speciellt lämplig att använda till: 
Våta utrymmen i privat och offentlig miljö.
 I rum där ljusinsläppet är litet eller inget.
Kök, tvättstugor, storkök och liknande.



Inom- och utomhus.
Mot de flesta typer av byggnadsmaterial
t.ex. metall, trä, glas, plast, betong m.m.

Förbehandling av underlag 
Säkerställ att ytorna som ska fogas är rena 

och fria från smuts, damm fett, olja och
liknande.

Både vidhäftning och härdtid påverkas av
luftfuktighet. Vid användning under låg
luftfuktighet eller mellan vattentäta
material förlängs härdningstiden avsevärt.

Metallytor ska avfettas och eventuellt
slipas innan fogning. Järn och
galvaniserad metall ska primas innan
fogning.

Glasytor ska avtorkas med T-Röd eller
Aceton innan fogning

Gör alltid ett vidhäftningsprov innan
fogning mot alla typer av plast.

Värmekablar ska vara kalla och avstängda
före fogning och minst en vecka efter
fogning.

Vid mjukfogning av keramik i
simbassänger och liknande ska fog-
bredden mellan plattorna vara minst 5 mm.

Åtgång 
Beroende på fogens bredd och djup räcker 1 
patron, 300 ml enligt nedan (ca värden). 

Bredd (mm):  5  7  8  10  15  20 
Djup (mm):  5  7  8  10  10  12 
Meter/patron:  12    6    4,5  3  2  1,2 

Hälsa och miljö 
Märkning  Ej märkningspliktig 

Hanteringsföreskrifter 
Iakttag god arbetshygien. Vid hudkontakt, 
tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i 
ögonen skölj omedelbart med mycket vatten 
och ta kontakt med läkare. Vid förtäring 
kontakta genast läkare och visa förpackning 
eller etikett. Förvaras oåtkomligt för barn. 

För ytterligare information se säkerhets-
datablad och byggvarudeklaration. 

Bruksanvisning 
Applicera SCHÖNOX ES med en fogpistol.
Pressa fast fogmassan mot ytan som ska

fogas för att få en fullständig övervätning
mot underlaget.

Använd gärna maskeringstejp för att få
snygga fogar.

Glätta massan omgående efter fogning.
För att förenkla glättningen kan lite
diskmedel eller liknande tillsättas i
glättningsvätskan. Dra bort maskerings-
tejpen omgående efter glättning

Begränsningar 
SCHÖNOX ES kan missfärgas i kontakt

med naturgummi, neopren etc.
 Lösningsmedel sväller och bryter ned

silikonmassan. Bensin och diesel har
samma effekt.

SCHÖNOX ES ska inte användas mot
marmor och natursten pga. risk för

Teknisk data 
 Typ: Antimögelbehandlad 

ättiksyrehärdande  
silikontätmassa. 

Konsistens: Tixotrop pasta 
 Temp.beständ:  -40oC till +180oC
Arb.temp: +5oC till +40oC.
Skinnbildning:  Ca 20 min.
 Torktid: Ca 3 mm/dygn 
Hårdhet:  Ca 22 Shore A 
Övermålningsbar: Nej
Glättningsvätska:  Vatten

Ovan nämnda tider är givna enligt normala 
förhållanden (+23oC och 50 % RF). Var 
uppmärksam på att yttre påverkan så som 
temperatur, luftfuktighet, direkt solljus och 
tryck, etc. påverkar tiderna.  
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missfärgning. 
SCHÖNOX ES ska inte användas mot

mässing, koppar, zink eller bly eftersom
det leder till korrosion.

OBS! Kan inte användas i akvarium.

Förpackning 
 12 x 300 ml patron

Lagring 
Minst 24 månader i oöpnnad förpackning

Färger 
SCHÖNOX ES finns i 14 olika kulörer 
anpassade för SCHÖNOX fogbruk. 
Färg   
Pergamon
 Jasmine
Sandstone
Sand grey
White
Silver grey
 Bahama beige
Manhattan
Grey
Dark grey
Brown
Bali brown
 Transparent
Anthracite

Tips 
Var uppmärksam på att höga temperaturer,

tryck och direkt soljjus kommer att påverka 
brukstiden och skinnbildningstiden.

Beakta väderförhållande vid arbete
utomhus. Skydda nyligen applicerade
fogar mot direkt solljus och regn.

Höga temperaturer påskyndar processen,
låga temperaturer förlänger processen.
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The SCHÖNOX management system is certified 
according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

Sika Sverige AB 
Box 8061 

163 08  SPÅNGA 
T +46 8-621 89 00

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. 
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