
Tekniske data
Potlife ca. 30 minutter ved +20 °C 
Klar til at betræde efter ca. 6 timer 
Kan belastes fuldt ud efter ca. 7 dage. 
Anvendes ikke ved rumtemperatur på 
under +5°C
Fugebredder: Fra 1 til 10 mm 
Mellem ikke-sugende fliser. 
Fugebredder: Fra 1 til 5 mm
Mellem sugende fliser og fliser, der er 
følsomme overfor misfarvning. 
Materialeforbrug 0,3-3,0 kg/m², af-
hængigt af flise- og fugestørrelse 
Kan leveres i et udvalg af farver 
Temperaturmodstand -20 °C op til
+80 °C

Produktegenskaber
opfylder CG2 WA kravene iht. EN 13
888
EC 1PLUS: meget svag emission
M1 - klassificering
støvreduceret
hurtig afbinding
modstandsdygtig over for vand
modstandsdygtig over for frost
svumme
smidig ved forarbejdning
forhindrer misfarvning af natursten
vand- og smudsafvisende
fleksibel
meget fin overflade
kunstharpiks modificeret
god fyldeevne
god vedhæftning
god til natursten
egnet til gulvvarme
revnefri hærdning
meget stor slidstyrke
kompakt mørtelstruktur
chromatreduceret REACH

Anvendelsesområder
SCHÖNOX SF DESIGN egner sig til fugning
af:
natursten
stentøj
keramiske fliser
glasmosaik
glasklinker
betonsten
natursten
natursten, som kan misfarves
Solnhofen naturstensfliser
krystallisk marmor
magma-sten

SCHÖNOX SF DESIGN er egnet til fugning
af:
vægge og gulve
balkoner og terrasser
facader
normalt belastede erhvervsområder
fugtige og våde rum

Ved kemisk belastning skal der anvendes
en SCHÖNOX epoxybaseret fugemasse.
Til flader der rengøres med højtryksren-
ser eller syreholdige rengøringsmidler,
skal der anvendes SCHÖNOX CF DESIGN
eller SCHÖNOX XR til fugning.
Ved fugning af overfladeru belægninger,
såvel som ved belægninger af keramiske
stentøjsklinker, skal restsløret omhygge-
ligt fjernes mens det endnu er friskt (det
anbefales at foretage en prøvefugning
og prøverengøring).
På poleret kunstmarmor kan farvepig-
menter sætte sig fast i mikroporer i fli-
sens overflade. Derfor frarådes en stærk
farvekontrast mellem flise og fuge.
Såfremt der på flisens emballage ikke er
information om fugning eller forbehand-
ling af flisen, anbefales det at spørge
producenten om evt. forbehandling. Hvis
der ikke er sket nogen forbehandling på
fabrikken, bør man i tvivlstilfælde fore-
tage en prøvefugning eller tage kontakt
til en rengørings- og plejemiddelprodu-
cent vedr. evt. imprægnering.
Til klæbning og fugning af glasmosaik i
dampbade anbefaler vi SCHÖNOX CF DE-
SIGN epoxyklæber- og fugemasse.
Til fugning af glasmosaik, kantborter el-
ler lignende materiale der kan have en
sart overflade, kan det være nødvendigt
at anvende en fugemørtel uden kvarts-
sand (spørg producenten).

Krav til underlag
Fugefladerne skal være rene og fri for
separationsstoffer.
Efter lægning af fliserne udkradses fu-
gerne til samme dybde som flisetykkel-
sen.
Tidspunktet for fugning af belægning
er afhængigt af den anvendte flise-
klæb og er imellem 3 og 24 timer.
Ved brug af tyklagsmetoden skal mørt-
len være tilstrækkelig hård og tør.
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SCHÖNOX® SF DESIGN
Fleksibel Design fugemasse
Specielt udviklet til fuger mellem storformat fajancefliser, absorberende keramiske fliser, glasmosaik og
naturstensfliser sårbare eller ikke sårbare overfor misfarvninger. Kan anvendes på både indvendige og
udvendige gulv- og vægoverflader. Fås i flere farver.
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blandingsforhold
til 5,0 kg SCHÖNOX SF DESIGN ca. 1,4 -
1,45 l vand

Anbefalet arbejdsmetode
Brug et rent kar og tilsæt SCHÖNOX SF
DESIGN til koldt, rent vand under om-
røring, så der skabes en ensartet blan-
ding. Brugen af en blander med 600
omdr./min. anbefales.
Fordel den færdigblandede fugemasse
diagonalt over fugerne med en gum-
mispartel, og vær omhyggelig med at
arbejde fugemassen godt ned i fugen.
Når fugemassen har sat sig og er fin-
gertør efter 5 - 45 minutter afhængig
af underlagets sugeevne, afvaskes fu-
gen med en fugtig svamp uden at va-
ske fugemassen ud af fugerne. Der af-
sluttes ved polering med tørre klude.
For at opnå en optimal fyldning af fu-
gen efterslæmmes eventuelt; undgå at
pudre fugerne.
Til renlig og hurtigt fugning anbefaler
vi at bruge en fugekasse.
Ved fugning af fajancefliser anbefales
det at fugte fuger og overflader in-
den fugning. Det giver en mere ensar-
tet hærdning og en stærkere fuge. Ef-
ter fugning anbefales det ligeledes at
genfugte fuger og overflader med rent
vand med svamp eller forstøver, efter
en ventetid på ca.
Pga. naturstens forskellige sugeevne
anbefales eftervask med en let fugtet
svamp.
Marmor, kalksten og kalcit-natursten
må ikke afsyres.
I kantområdet af porøse naturstensbe-
lægninger kan der forekomme skygger.
Disse farvenuancerues er ikke opstået
pga. kvaliteten af fugemørtlen.
Ved fugning af meget sugende natur-
sten, kan det anbefales at holde fu-
gerne let fugtige de første 3 dage efter
fugning, for at optimere afhærdningen.
Til opbygning af bevægelsesfuger og
afgrænsende fuger anbefaler vi at
bruge SCHÖNOX ES og til natursten
SCHÖNOX MES.

Emballage
5 kg polyethylen-aluminium pose
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Lagring/opbevaring
SCHÖNOX SF DESIGN lagres køligt og
tørt.
5,0 polyethylene-aluminium pose,
holdbarhed 18 month
Brudte emballager skal straks tillukkes
og indholdet om muligt anvendes sna-
rest.

Bortskaffelse
Tøm emballagen og bortskaf den iht.
forskrifter.
Bortskaffelse af produktrester, vaske-
vand og beholdere med sundhedsska-
delige rester skal foretages iht. de lo-
kale myndigheders forskrifter.

EMICODE
EC 1PLUS: meget svag emission

Råd
Lyse farvekombinationer kan - især på
gulve og udendørs - hurtigere blive
snavsede end mørke farvenuancer.
Beskyt overbelægningen under og ef-
ter fugning imod solbestråling og træk.
Arbejdsredskaber rengøres straks med
vand.
Alle angivelser er ca.-værdier og påvir-
kes af rumklimaets svingninger.
Alle angivelser gælder for norm-betin-
gelser.
SCHÖNOX SF DESIGN indeholder ce-
ment. Reagerer alkalisk med fugtig-
hed. Beskyt derfor hud, øjne og luft-
veje. Undgå at indånde støvet. Ved be-
røring skylles grundigt med vand. Ved
kontakt med øjnene søges læge.
Uregelmæssige fugtighedsindvirknin-
ger, f.eks. betinget af underkonstruk-
tion, mørtelleje eller belægningsmate-
riale, kan medføre farvenuanceringer
i fugebilledet, hvilket dog ikke påvir-
ker kvaliteten af fugemørtlen og under
gunstige omgivelsesbetingelser efter-
hånden kan udjævne sig. For nuance-
forskelle overtager vi ingen garantiord-
ning.
Brugen af SCHÖNOX SF DESIGN erstat-
ter ikke tætningsforanstaltninger.
Ved valget af fugematerialer anbefa-
ler vi at være opmærksom på oplysnin-
gerne fra keramikproducenterne.

Små farveafvigelser kan forekomme;
anvend derfor om muligt kun fugemør-
tel med samme batch-nr. til samme ar-
bejdsopgave.
Fugning med SCHÖNOX SF DESIGN er
ikke syrebestandig. Sure rengørings-
midler, som f.eks. er fremstillet med ci-
tronsyre, eddikesyre eller andre syrer,
kan i længden beskadige fugen. Der-
for bør rengøring med neutrale eller
let alkaliske rengøringsmidler foretræk-
kes. Ved anvendelse af disse rengø-
ringsmidler skal producentens forskrif-
ter følges og overdosering undgås. For-
kert rengøring medfører opsigelse af
garantiordningen.
Fladerne skal gøres våde inden anven-
delse af syreholdige rengøringsmidler
for at fylde porerne med vand. Efter
rengøring skal fladerne spules med
rent vand for at blive neutraliseret.
Flader, der er fuget med SCHÖNOX SF
DESIGN, kan 7 dage efter fugningen
rengøres med almindelige damprens-
ningsapparater (uden brug af børster).
Til fugning af glasmosaik i offent-
lige svømmebassiner med forhøjede
krav, f.eks. ved rengøring med høj-
tryksrenser eller kemikalie-modstands-
dygtighed, anbefaler vi fugning med
epoxyharpiks-fugemørtel SCHÖNOX CF
DESIGN.



De gældende produktdatablade og sikkerhedsdata-
blade skal altid overholdes, sammen med de aner-
kendte arkitekt- og ingeniørvirksomhed regler. Vi ga-
ranterer, at vores produkter forlader fabrikken i per-
fekt stand. Mens vores anvisninger til brug er ba-
seret på tests og praktisk erfaring, kan der kun gi-
ves generel vejledning uden nogen sikkerhed for, at
produktets egenskaber bliver overholdt, da vi ikke
har nogen indflydelse på forholdene på stedet, ud-
førelse af arbejde eller anvendelses metoden. Dette
produkt datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

DK-3520 Farum

Tlf.+45 702 77 703

E-mail: schonox@dk.sika.com

www.schonox.dk

Sika er ISO 9001 og 14001 certificeret.
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