
 

| SCHÖNOX® FS 
 
SCHÖNOX FS är ett v itt, snabbt cementbaserat skiv lim (t ex v åtrums- och golv gipsskiv or) och spackel f ör de f lesta ty per av  underlag. Det är 

primerf ritt och kry mper eller spricker inte. Fungerar v äl i f uktig miljö och v id hög try ckbelastning. Av sedd f ör både inom - och utomhusbruk. På 

grund av  sin v ita f ärg kan det äv en anv ändas som f ästmassa v id montering av  keramik.  

 

Egenskaper 

 Kan spacklas i tjocka skikt utan att kry mpa 

 Har my cket god v idhäf tning mot underlaget 

 Gångbar ef ter ca 2 timmar 

 Snabbhärdande, normalt beläggnings bar 

ef ter 2 - 3 timmar 

 Kan anv ändas inom- och utomhus 

 Smidig och lättarbetad konsistens 

 Fingraderad och baserad på v itcement 

 Dry gt och f lexibelt 

 Primning behöv s inte 

 Anv änds som f ästmassa/lim av  

skiv material 

 

Användningsområde 
 För limning av  v åtrums- eller 

golv gipsskiv or. 

 För nedlimning av  golv gipsskiv or mot 

golv spån f ör att stärka böjhållf astheten i 

träbjälklagsk onst rukt ioner upp till 10 m,² 

innan montering av  keramiska plattor. Se 

separat arbetsbeskriv ning. 

 Som f ästmassa v id nedlimning av  golv gips 

eller SCHÖNOX EDP f ör att eliminera 

rörelser i träbjälklag v id montering av  

keramiska plattor. Se separat 

arbetsbeskriv ning. 

 För handspackling av  golv , v äggar och tak 

som ska y tbeläggas. 

 För f inspackling, lagning och reparation på 

de f lesta ty per av  by ggnadsmaterial.  

 

Underlag 
 Betong, slipsats, puts eller spacklade y tor 

 Keramiska plattor 

 Alla ty per av  gipsskiv or 

 Träf iberskiv or 

 Lättbetong 

 Gjutasf alt 

 Gamla limrester (v attenf ast) 

 Vid golv v ärme 

 

Hälsa och miljö 

Märkning:  EC1 Plus 

IRRITERANDE   Xi 

 

 

Hanteringsföreskri fter 

Förv aras oåtkomligt f ör barn. Innehåller 

cement >30 %. Vid stänk i ögonen spola 

genast med my cket v atten och kontakta 

läkare. Vid hudkontakt tv ätta med tv ål och 

v atten. Iakttag god arbetshy gien. Hanteras 

v arsamt f ör att undv ika dammning. Redskap 

rengöres med v atten innan massan har 

stelnat.  

 

För y tterligare inf ormation se 

säkerhetsdatablad och miljödeklaration. 

 

 

Förbehandling av underlag 

 Underlaget ska v ara v äl rengjort och f ritt 

f rån olja, f ett och liknande. 

 Underlaget ska v ara f ast och torrt (max 95 

% RF) 

 Av lägsna sv aga y tskikt mekaniskt 

 

Primning 
 Primning behöv s ej. Vi behov  f ukta 

sugande underlag med v atten innan 

spackling. 

 

Blandning 
 För skikttjocklek 1-10 mm: Blanda 20 kg 

pulv er med ca 9,0 liter kallt rent v atten. 

 

Bruksanvisning 

För montering av skivmaterial. 

 

 Blanda SCHÖNOX FS enligt anv isning och 

v ispa till en homogen massa, anv änd 

maskinv isp 600 v arav /min.  

 Applicera massan med tandad spackel 

6X6 mm. Montera skiv orna omgående.  

 Vid behov  kan skiv orna belastas alternativ t 

skruv as mot underlaget under 

härdningstiden (ca 1 dy gn). Av lägsna 

däref ter ty ngden/skruv arna. 

 För y tterligare inf ormation kring 

Teknisk data 

 Ty p:  Cementbaserad  

   f inspackelmassa 

 Färg:  Vitaktig 

 Densitet:             Packat pulv er 900  

   kg/m³ 

 Brukstid: Ca 45 min 

 Gångbar: Ef ter ca 2 timmar  

   beroende på  

   skikttjocklek 

 Slipning: Ef ter ca 2 timmar 

 Beläggningsbar: Beroende på  

   skiktjocklek, ef ter 2-24  

   timmar 

 Arbetstemperat ur:  Lägst +5°C, bäst v id  

   +10°C - +20°C (Gäller  

   också underlag och  

   pulv er) 

 Åtgång (Pulv er): 

Med 6 mm tandning: ca 1,3 kg/m² 

Med 8 mm tandning: ca 1,6 kg/m²  

   

 pH:  Alkalisk (pH>10) 

 

Resultaten är baserade på 

laboratoriet est er enligt DIN 1164: 

 
 Try ckhållf asthet:     15,9 N/mm2 ef ter 28  

      dy gn 

 Böjhållf asthet:        7,9 N/mm2 ef ter 28  

      dy gn 
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f örstärkning av  böjhållf astheten, se 

separat arbetsbeskriv ning. 

 

Spackling och lagning 

 

 Säkerställ att golv temperaturen är mellan 

+10°C och +20°C. 

 Kontrollera att luf tf uktigheten ligger mellan 

25 % - 70 % RF (luf tf uktighet v id +20ºC), 

v ilket ger bäst resultat. 

 Rengör och f örbered underlaget f ör 

spackling. Fukta sugande underlag t ex 

porös betong, lättbetong och liknande med 

v atten. 

 Blanda SCHÖNOX FS enligt anv isning och 

v ispa till en homogen massa, anv änd 

maskinv isp 600 v arav /min.  

 Blanda inte mer massa än v ad som ska 

anv ändas inom ca 30-40 minuter. 

 När spacklet har satt sig (f ingerprov ) kan 

massan jämnas till med en f uktad skum/riv  

bräda eller poly sty renbit. 

 Spacklet kan slipas så snart det har 

ljusnat. Observ era att när spacklet är 

uthärdat är det my cket sv årslipat. 

 

Förpackning 
 20 kg tät, sy dd papperssäck med handtag 

 

Lagring 

 12 månader i oöppnad f örpackning.  

Lagras torrt och sv alt. 

 

Tips 

 Det är my cket v iktigt att hålla rätt 

blandningsf örhållande f ör f ullgott resultat. 

Temperatur, luf tf uktighet, ty p av  underlag 

samt dess kondition påv erkar härdningen 

och slutresultatet. 

 

 Sky dda ny spacklade y tor mot direkt solljus 

och v inddrag då detta kan påsky nda 

härdningen, v ilket kan f örsämra 

produktens egenskaper. 
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The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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Informati onen är baserade på laboratori e-

utredning ar och lång praktisk 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 arbetsresultat, 

påver kade av lokala omständig heter . I varje 

enskilt fall rekommender as provning och 

kontinuerlig kontroll . 

SIKA SVERIGE AB 

Box 11550 

163 08 Spånga 

T +46 8 621 89 00 

www.schonox.s e 

 

 


