
  

| Produktegenskaber
 inde- og udendørs

 gulv og væg

 langtidsvirkende mod skimmel m.m. 

 flot mat finish

 god vedhæftning til de fleste materialer

 højelastisk

 gulner ikke

 kan overmales med vandbaseret maling. 

Tjek at fugen er gennemhærdet og lav altid 

et forsøg inden.

 til svømmebassiner

 misfarver ikke natursten

| Anvendelsesområde
SCHÖNOX MES er specielt velegnet til  

bevægelsesfuger samt dilatationsfuger 

i keramiske fliser, natursten og lignende 

byggematerialer. Anvendes på gulv og væg. 

Særdeles velegnet til områder som er under 

permanent vand.  

| Forberedelse
  hæftefladerne skal være rene, tørre, fri

for støv og andre skillemidler 

  grundig rengøring med stålbørste, slibning 

eller affedtning med opløsningsmiddel kan 

være nødvendig

  overskydende fliseklæber fjernes så

fugen kan dimensioneres korrekt

  gamle fuger fjernes og behandles med

Casco SealRemover

  der monteres sliptape i bunden af fugen

 Fugen skal være mindst 5 mm dyb og 

højest 25 mm bred og 15 mm dyb

 Hvis fugebredden er mellem 10 og 20 mm 

skal fugedybden være mellem 8-12 mm

  stærkt sugende alkaliske materialer, rust-

frit stål, aluminium, murværk, beton o.lign. 

skal behandles med Casco Primer 21

Silikone på oximbasis som er særligt velegnet til bevægelsesfuger samt dilatationsfuger. 
Anvendes i belægninger såsom, natursten, beton, brolægning og keramiske fliser. 
Egnet til områder, der er permanent under vand såsom naturlige stenfliser i svømmebassiner.   

| Tekniske data
   basis: 1-komponent silikone på oximbasis

  konsistens: tixotrop pasta

   skindtid: Ca. 5 min. v/23 °C 

  hærdetid: 3 mm pr. døgn v/23° C, 50% RF, 

ca. 10 mm efter 7 dage 

  hårdhed: 

Iht. DIN 53 505: Ca. 30 Shore A

 E-modul 100 %

  Iht. DIN 53 504: Ca. 0,50 N/mm2

 brudforlængelse:

  Iht. DIN 53 504: Ca. 400%

 fugebevægelser: 20 %

 trækstyrke: iht. DIN 53 504 ca. 1,4 N/mm²

  arbejdstemperatur: 

+5 °C - +35 °C ved min. 30% RF

  optimale arbejdsforhold:

   +18 °C - +22 °C og ca. 65% RF

  temperaturbestandig:

   -40 °C - +180 °C i hærdet form

Alle angivne tider er afhængige af tempe-

ratur og luftfugtighed samt forholdene i 

øvrigt på den enkelte byggeplads
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  beskyt fugen mod træk og kraftig 

udtørring

 | Forbrug

| Brugsanvisning
 fugemassen fordeles jævnt i fugerne for

at opnå bedst mulig vedhæftning til

fugefladerne

 fugemassen glittes med det samme

 anvendes markeringstape skal dette 

fjernes umiddelbart efter glitningen

 ved brug af glittemiddel skal rester fjer-

nes med det samme ellers kan der opstå 

misfarvninger

 natur-, beton- og kunststen, tørpressede 

fliser og uglasseret keramiske fliser har let 

ved at få misfarvninger. Derfor frarådes det 

at anvende opvaskemiddel som glittemiddel 

 vær forsigtig med upoleret natursten.

Silikonslør uden for fugen er vanskeligt at 

fjerne

 ikke hærdet fugemasse fjernes med en 

klud. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk 

eller med Casco SealRemover 

 på gulve med gulvvarme skal varmen 

være slukket i mindst 1 døgn før fugning og 

må tidligst tilsluttes 7 døgn efter fugning

 der er mange ting som påvirker resulta-

tetet af fugning generelt og særligt når det 

gælder natursten. Derfor anbefales det altid 

at lave en prøvefugning. For oplysninger 

om primning, se afsnittet ’bemærk’
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 MES

Fugemål 

(bredde x dybde)
1 patron 

rækker ca. til

5 x 5 mm 12 m

6 x 6 mm 8 m

7 x 7 mm 6 m

8 x 8 mm 4,5 m

10 x 10 mm 3 m

12 x 10 mm 2,5 m

15 x 10 mm 2 m

20 x 12 mm 1,2 m
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Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika 

Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller 

mundtligt har givet til købere eller slutbrugere 

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne 

erfaringer og baseret på godkendt praksis og det 

teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau 

på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag 

eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af 

nogen art, og som ikke medfører noget yderligere 

ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der 

måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 

Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at 

undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores 

produkter er egnede til den påtænkte brug og i øv-

rigt at sørge for, at produkterne opbevares og an-

vendes på korrekt måde i overensstemmelse med 

meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete 

forhold, således at skader eller mindre tilfreds-

stillende resultater undgås.  Enhver ordre er alene 

accepteret og enhver leverance alene effektueret i 

henhold til  Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og 

leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 

accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. 

Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-

tisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 

i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 

skal betragtes som vejledende, med mindre andet 

er angivet.

 Ved brug af de fleste natursten som ikke 

skal anvendes i våde områder, er det som 

regel ikke nødvendigt at prime. Men der 

findes natursten som skal primes for at 

opnå bedst mulig vedhæftning. 

Til dette kan anbefales det at anvende 

Casco primer 21. 

| Bemærk 
 jo tykkere silikonelaget er, jo længere tid 

er det om at hærde.

 1-komponent silikone er som regel ikke 

egnet til limning, med mindre konstruktio-

nen er opbygget med dette for øje.

 fugen kan blive misfarvet af tobaksrøg.

 fungiciderne i SCHÖNOX MES forebygger 

svampeangreb på fugerne. Svampedan-

nelse kan opstå pga. af for høj luftfugtig-

hed, varme, uregelmæssig rengøring. 

 en silikonfuge kan difineres og bruges 

som en vedligeholdelsesfuge.

 ved fugning af sandsten skal der altid 

udføres en vedhæftningsprøve på stedet

 ved fugning af natursten til brug under 

vand, eks. svømmebasin, bør teknisk 

service altid kontaktes.

 primer bør påføres meget nøjagtigt. Ved 

forkert eller sjusket påføring kan der opstå 

pletter. Ved tætning af fuger i svømme-

bassinet skal man være opmærksom på 

følgende:

 før bassinet fyldes første gang skal 

fugemassen være fuldstændig hærdet.

 under hærdning afgives der små 

mængder af et neutralt stof. Efter 

hærdningen er SCHÖNOX MES fuldstændig 

lugtfri og neutral. SCHÖNOX MES 

indeholder fungicider og er modstands-

dygtig overfor saltvand og klor i normal 

koncentration i svømmebasinner. Farer for 

angreb af microorganismer mod SCHÖNOX 

MES kan reduceres ved at fælge disse råd 

for drift og vedligeholdelse af svømme-

basinner:

 bassinvandet bør under enhver 

omstændighed desinficeres med klor. 

Alternative rensemåder kan bruges som 

supplement. En tilstrækkelig desinficering 

med klor er uforanderlig for at forhindre 

svampeangreb. Alternative metoder, for 

eks. UV- bestråling, har ingen desinfice-

rende langtidsvirkning. En sådan 

langtidsvirkning er derfor ikke forebyg-

gende og ingen sikkerhed for at kunne 

forhindre svampeangreb. 

 Vi anbefaler at rense den hærdede 

fugemasse med rent vand før basinnet 

fyldes for at fjerne eventuelle rester af 

glittemiddel, da disse rester kan føre til 

microorganismer- eller svampeangreb.

| Emballage
 300 ml patron 

 20 stk. pr. karton

| Lagring
  opbevares tørt, køligt og frostfrit

 18 måneder i tæt, lukket emballage

| Farve
 Grå

  

| Sikkerhed og miljø
   Se senest opdaterede sikkerhedsdata-

blad for produktet.

| SCHÖNOX®

 MES
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  The Sika management system is certified to 

ISO 9001 and 14001 by SQS. 

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703 

schonox@dk.sika.com

schonox.dk  •  sika.dk


