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Naturstein fugemasse til å lukke og forsegle bevegelsesfuger i natur- og betongstein, samt keramiske fliser innen- og utendørs. 

 

Produktegenskaper 

 Holdbar innenfor et stort temperatur- 

område 

 Innen- og utendørs bruk 

 Elastisk 

 Hindrer soppdannelse 

 Kan brukes uten primer på glass, emalje, 

glasert keramikk, aluminium (blank/ 

eloksert) og lignende. 

 Nøytralt kryssbindende silikonfugemasse 

på oksimbasis 

 Kan ikke forårsake smuss i kantområdet 

på naturstein 

 Meget god slitasjestyrke og bøyestrekk- 

fasthet 

 Ikke korrosiv 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX MES er spesielt velegnet til å 

forsegle skjøte- og bevegelsesfuger i belegg 

med naturstein og betongheller og keramiske 

fliser. Godt egnet til bruk på gulv. Egnet på 

områder som er permanent under vann, for 

eksempel natursteinfliser i svømmebasseng. 

 

Krav til underlaget 

 Fugesidene og flatene skal være rene, 

tørre, fettfrie og bæredyktige. 

 Fugene skal være minst 5 mm dype, høyst 

25 mm bredde og 15 mm dype. 

 Dersom fugebredden er mellom 10 og 20 

mm, skal fugedybden være mellom 8 og 12 

mm. 

 For å unngå at fugene hefter på tre sider, 

kan fugene først fylles med bunnfyllings-

lister (for eksempel polyetylensnor). 

 Rustfritt stål, pulverbelagt aluminium og 

noen typer kunststoff (for eksempel PVC- 

belegg), samt alkaliske underlag (for 

eksempel puss, murverk, betong, og 

lignende) må først behandles med primer. 

 Primeren påføres jevnt på fugesidene med 

en pensel eller klut som ikke loer 

(avhengig av primeren og underlaget). 

Sørg for god ventilasjon. 

 Mange typer naturstein/kunststein har en 

overflate med god vedheft selv uten 

grunning (følg anvisningene under – 

Praktiske anbefalinger). 

 

Materialforbruk 

Forbruket er avhengig av fugetverrmålet. En 

patron SCHÖNOX MES er tilstrekkelig til  

disse fugelengdene: 

 

Fugemål   1 patron 

(bredde x dybde)  rekker til ca. 

5 x 5 mm   12,0 m 

6 x 6 mm   8,0 m 

7 x 7 mm   6,0 m 

8 x 8 mm   4,5 m 

10 x 10 mm  3,0 m 

12 x 10 mm  2,5 m 

15 x 10 mm  2,0 m 

20 x 12 mm  1,2 m 

 

Praktiske anbefalinger 

 Fliskantene dekkes med maskeringsteip. 

 SCHÖNOX MES påføres jevnt i fugene. 

 Overflaten glattes straks.. 

 Ved bruk av glattemiddel må rester av 

dette vaskes bort da inntørkede rester kan 

føre til misfarging av fugeoverflaten 

(matte/lyse flekker). Dersom glattemiddelet 

ikke kan renne ned fra fugen av seg selv, 

vil det være best å bruke så lite 

glattemiddel som mulig.  Fjern 

overskytende glattemiddel på naturstein 

med klart vann før glatte- middelet har 

tørket, for å unngå flekker/ misfaringer. 

 Natur-, betong- og kunststein, 

tørrpressede fliser og uglaserte keramiske 

fliser har lett for å få flekker. Derfor 

frarådes det å bruke oppvaskmiddel med 

vann som glattemiddel. 

 Vær forsiktig når du fuger upolert 

naturstein. Silikonsøl utenfor fugen er 

vanskelig å fjerne. 

 Maskeringsteipen fjernes umiddelbart. 

 

 Sørg for god ventilasjon mens du fuger 

med SCHÖNOX MES, og mens fugene 

tørker. 

Tekniske data 

 Type:  1-komponent silikon 

på oksimbasis 

 Danner hinne: etter ca. 5 min. 

 Arb.temp.: + 5oC til + 35oC  

 Temp.bestandighet 

 i herdet tilstand: - 40oC til + 180oC 

 Viskositet (23oC): pastøs, stabil 

 Spes.vekt: ca. 1,01 g/cm3 

 Shore A-hardhet 

Iht. DIN 53 505: ca. 30 

 E-modul 100 % 

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

 Bruddforlengelse 

Iht. DIN 53 504: ca. 400 % 

 Strekkfasthet 

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

 Praktiske be- 

vegelsesopptak: 20 % 

 Herder i løpet av det første døgnet 

ved 23oC og  

50 % RH: ca. 3 mm 

 Fullt belastningsbar: min. 7 dager 

 

Ovennevnte tider er gitt etter normal- 

forhold (+ 20oC og 50 % RF). Vær opp- 

merksom på at omgivelsesfaktorer som  

temperatur, luftfuktighet, direkte sollys og 

trekk, etc. påvirker tidene. 
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 Det kan være mange ting som påvirker 

resultatet av fuging generelt, og i 

særdeleshet når det gjelder naturstein. 

Derfor anbefales brukeren å gjennomføre 

en prøvefuging. (For opplysninger om 

primer/grunning, se Merk!) 

 Ved bruk av de fleste naturstein som ikke 

skal brukes i våtområder, er det ikke 

nødvendig å prime. Men det finnes 

naturstein som likevel skal primes for å 

oppnå best mulig vedheft, da benyttes 

Casco Primer 21. Oversikt over 

natursteiner/kunst- steiner med god 

vedheft uten primer: Afrika Red, Balmoral, 

Baltic Brown, Bianco Bahia, Bianco Sardo, 

Bianco Silver, Bianco Tarin poliert, Bohus 

Grey, Granit, Jura, Kashmir White, 

Labrador Dunkel, Multicolor, Rosa Porrino, 

Sarrizio Silver, Solnhofer, Spluga Verde, 

Yuparana, Azul Atlantico. 

 

Forpakning 

 300 ml patron (eske med 20 stykker) 

 

Lagring 

 SCHÖNOX MES skal lagres kjølig, tørt og 

frostfritt. 

 Holdbar i 18 måneder. 

 En åpnet patron bør brukes med en gang. 

 

Avfallshåndtering 

 Patronen skal tømmes fullstendig, og 

leveres som avfall i henhold til forskriftene. 

 

Sikkerhet 

 Sørg for god ventilasjon under arbeidet. 

Ved herding frigis flyktige stoffer. 

Innånding av høye konsentrasjoner kan 

være helseskadelig. Se Sikkerhets- 

datablad for detaljerte opplysninger. 

 

Merk! 

 Et tykkere silikonlag trenger lengre 

herdetid. 

 1-komponent silikon er som regel ikke 

egnet til liming av flater, med mindre 

konstruksjonen er lagt opp med dette for 

øyet. 

 Herdet materiale kan kun fjernes 

mekanisk. 

 Fugemassen kan bli misfarget av bl.a. 

tobakksrøyk. 

 Fungicidene i SCHÖNOX MES forebygger 

soppangrep på fugene. Soppdannelse kan 

oppstå pga. høy luftfuktighet, varme, svak 

belysning og uregelmessig rengjøring. Vær 

oppmerksom på at rengjørings- og 

desinfiseringsmiddelet som brukes til 

vedlikehold av fugene, må være forenelig 

med SCHÖNOX MES. 

 En silikonfuge kan defineres og brukes 

som vedlikeholdsfuge.   

 Det kan være mange ting som påvirker 

resultatet av fuging. Derfor anbefales å 

gjennomføre en prøvefuging. 

 Ved bruk av sandstein skal det utføres en 

hefteprøve i utgangspunktet, eller 

umiddelbart grunnes med en egnet primer, 

Casco Primer 21. Følg produsentens 

anvisninger. 

 Ved fuging av naturstein til bruk under 

vann, for eksempel i svømmebasseng, bør 

Teknisk avdeling kontaktes. 

    Ved fuging i områder med vannsprut eller 

under vann, anbefales å vente til det har 

gått 7 dager etter fuging med sement.  

 

Ved andre underlag anbefales det å teste 

primeren på et lite område, eller ta kontakt 

med Teknisk avdeling, 66 81 94 00. 

 

Primer må påføres meget nøyaktig. Ved 

uriktig eller skjødesløs fremgangsmåte, kan 

det oppstå flekker. Når det gjelder bruk av 

SCHÖNOX MES til tetting av fuger i 

svømmebasseng, må man være 

oppmerksom på følgende: 

 

 Før bassenget fylles første gang, må fuge- 

massen være fullstendig herdet. 

 Under herdingen avgis små mengder av et 

nøytralt stoff.  Etter herdingen er 

SCHÖNOX MES fullstendig luktfri og 

nøytral. SCHÖNOX MES inneholder 

fungicider og er motstandsdyktig mot 

saltvann og klor i vanlig konsentrasjon i 

svømmebasseng.  Faren for angrep av 

mikroorganismer mot SCHÖNOX MES kan 

reduseres ved å følge disse rådene for 

drift og vedlikehold av svømmebasseng. 

 Bassengvannet må under enhver 

omstendighet desinfiseres med klor. 

Alternative rensemåter kan brukes som 

supplement. En tilstrekkelig desinfisering 

med klor er ufravikelig for å forebygge 

soppangrep.  Alternative metoder, for 

eksempel UV-bestråling eller ozon, har 

ingen desinfiserende langtidsvirkning. En 

slik langtidsvirkning er imidlertid en 

forutsetning for å forebygge soppangrep.  

 Vi anbefaler å rense den herdede 

fugemassen med klart vann før bassenget 

fylles, for å fjerne eventuelle 

glattemiddelrester. Glattemiddelrester kan 

føre til mikroorganisme- eller 

soppdannelse. 

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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Vanntyper:  

 Svømmebasseng 0,3-06 mg/ltr. fritt klor 

 Boblebasseng 0,7-1,0 mg/ltr. fritt klor 

 Etter den aktuelle teknikkens stand, er det 

tillatt å tilsette fritt klor opptil 1,2 mg/ltr.  

 Badevannets pH-verdi er optimal med 7,0. 

 Ved ferskvann er det tillatt avvik mellom 

6,5 og 7,6. Vær oppmerksom på at en 

irriterende klorlukt kan være forårsaket av 

feil pH-verdi i badevannet. Undersøk dette, 

og juster ved behov. 

 Det må stilles strenge krav til regelmessig 

vannsirkulasjon. Sirkulasjonssystemet må 

alltid være i drift, og ikke stenges av, heller 

ikke midlertidig. 

 Avbrudd kan føre til varierende 

klorkonsentrasjoner, med den følge at 

konsentrasjonen stedvis kan ligge under 

minstekonsentrasjonen på 0,3 mg/ltr. Dette 

kan føre til at sporene som finns overalt, 

utvikler seg til alger og sopp. Ved god 

vannsirkulasjon skal bassengvannet hele 

tiden renne over overløpskanten. 

 Når det gjelder bruk av rengjøringsmidler, 

er det viktig å påse at det ikke brukes kun 

sure rengjøringsmidler. Disse nøytraliseres 

med alkaliske rengjøringsmidler som skal 

brukes rett etterpå. Sure rengjøringsmidler 

øker faren for soppangrep. 

 Ved rehabilitering av soppinfiserte silikon- 

fuger, må fugemassen fjernes fullstendig 

og underlaget desinfiseres med antisopp- 

middel. I motsatt fall vokser soppsporene 

som har trengt inn i fugemassen temmelig 

fort gjennom den nye fugemassen til 

overflaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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.  

 

 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

Sika Norge AS 

Sanitetsveien 1 
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