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Sementbasert, fleksibel fugemasse spesielt egnet for fuging mellom storformat fliser som: absorberende keramiske fliser, naturstein 
som er både følsomme og ikke-følsomme for misfarging, samt glasskeramikk innen- og utendørs. 
Egnet til bruk på vegg og gulv. Finnes i forskjellige farger. SCHÖNOX SF DESIGN er optimalisert 
for rask oppnåelse av hardhet, samt svært god fargestabilitet, og tåler stor slitasje. 

 

KKrav til underlaget 
 Kantene på flisene må være rene og 

fri for andre stoffer. 
 Umiddelbart etter legging, fjernes 

overskytende fugemasse. Flislimet må 
være gjennomherdet før fuging kan 
påbegynnes. 

 Ved legging av storformat fliser, kan 
restfuktighet i limet påvirke fargen på 
fugemassen. Dette gjelder også 
klimatiske forhold. Ved belastning, må 
fugen være tilstrekkelig hard og tørr, 
tidligst etter 7 dager. 

 

Blandingsforhold 
For 5,0 kg SCHÖNOX SF DESIGN 
ca. 1,4 - 1,45 L vann. 

 
Bruksanvisning 
 Bland SCHÖNOX SF DESIGN pulver med 

oppgitt mengde rent kaldt vann i en ren 
blandedunk. Bruk maskinvisp 600 
omdr./min. og rør til en homogen masse. 

 Påfør fugemassen med et fugebrett som 
dras diagonalt over flisene. Når 
fugemassen begynner å herde, dvs. at den 
ikke smitter av på fingrene, kan man starte 
rengjøringen. 

 Rengjør fugen ved å dra en fuktet svamp 
diagonalt over flisene, fukt og rengjør 
svampen, og gjenta dette til overflaten er 
fri for fugerester. 

 Er det fliser som har stort vannoppsug, 
kan man fukte sidene på flisene før fuging. 

 Fugene bør igjen fuktes i ettertid, dvs. i 
løpet av 1-3 dager. 

 

Emballasje 
 5 kg polyetylen-a lum iniumspos e (4 
stykker per boks) 

 
Lagring 
 Tørt og kjølig. 
 18 måneder i uåpnet emballasje. 
 Åpne emballasjer lukkes etter bruk. 

 

Tekniske data 
 Brukstid: ca. 30 minutter ved +20°C 
 Gangbar: etter ca. 6 timer 

fullt belastbar: etter ca. 7 dager. 
 Arbeidstemperatur: ikke under +5°C 
 Fugebredde: fra 1-10 mm ved fuging 

av ikke absorberende fliser, som 
f.eks. granittkeramikk og 
glassfliser/mosaikk 
Fugebredde: fra 1-5 mm ved fuging 
av absorberende fliser og naturstein 
Materialforbruk: 0,3 - 3,0 kg/m², 
avhengig av flisestørrelse og 
fugebredde 

 Farger: Finnes i forskjellige farger 
 Temperaturbestandighet: -20°C opp 

til +80°C 
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Produktegenskaper 
 Oppfyller CG2 WA krav iht til EN-13888 
 EMICODE EC 1PLUS: svært lave 

emisjoner M1 
 Støvredusert 
 Rask herding 
 Frostbestandig 
 Unngår misfarging av naturstein 
 Vann- og smussavvisende 
 Fleksibel 
 Egnet til gulv med gulvvarme 
 Svært høy slitestyrke 
 Kompakt mørtelstruktur 
 Lavt kromat i henhold til REACH 
 

Bruksområder 
 SCHÖNOX SF DESIGN er egnet for fuging av: 
  Glaserte fliser, keramiske fliser, glassmosaikk, 
  glassfliser, støpte steinfliser, kunststeinfliser,  
  naturstein som er følsom for misfarging,  
  Solnhofener naturstein, Jurasisk og krystallinsk 
  marmor, samt magmatiske steiner. 
 SCHÖNOX SF DESIGN er egnet for fuging 
   av vegger og gulv på balkonger og terrasser,  
   samt på i normalt belastede kommersielle  
   områder i våtrom. Ved kjemisk 
   belastning, bruk SCHÖNOX epoksy fugemørtel. 
 Overflater rengjort med bruk av høytrykkspyler 
   eller sure rengjøringsmidler, bør fuges med 
   SCHÖNOX CF DESIGN eller SCHÖNOX XR. 
 Ved fuging på sklisikre eller grove fliser, må 
  det rengjøres nøye (foreta en prøverengjøring). 
   Ved polerte glaserte fliser, kan fargepigmenter 
   feste seg til mikroporene i overflaten av flisene. 
   En sterk fargekontrast mellom flisene og 
   fuger bør derfor unngås. 
 Dersom det ikke er informasjon om fuging 
   eller forbehandling av flisene på emballasjen, 
   anbefales å spørre produsenten. I tilfeller der 
   det ikke eksisterer noen forbehandling fra  
   fabrikken, eller i tvilstilfeller, bør man utføre en  
   prøve. 
 For legging og fuging av glassmosaikk i  
  dampbad, anbefaler vi å bruke SCHÖNOX CF. 
 For fuging av glassfliser, glassmosaikk, og 

andre vanskelige overflater, kan bruk av en 
fugemørtel uten silikatsand være nødvendig 
pga overflatefølsomheten (kontakt 
produsenten). 
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Avfall 
 Tøm emballasjen helt for alt innhold og kast 
iht gjeldende regler. Håndtering av 
produktrester, vaskevann og beholdere med 
rester av skadelige stoffer skal skje i 
henhold til gjeldende regler og forskrifter. 
 EMICODE 

EC 1PLUS: svært lav utslipp 

 
Tips 

 Lysere farger blir ofte raskere skitne enn 
mørke farger, spesielt på gulv og 
utendørs. 

 Beskytt overflaten mot direkte sollys og 
trekk, både under og etter fuging. 

 Rengjør verktøy med vann umiddelbart. 
 Alle opplysninger er omtrentlige og kan 

variere avhengig av temperaturen i 
rommet. 

 All informasjon gjelder under normale 
forhold. 

 SCHÖNOX SF DESIGN inneholder 
sement. Reagerer sterkt alkalisk med 
fuktighet. Beskytt hud, øyne og 
åndedrettssystem et. Pust ikke inn støv. I 
tilfelle hudkontakt, vask øyeblikkelig med 
rikelig mengder vann. I tilfelle kontakt med 
øynene, oppsøk lege. 

 Ujevn fuktighet avhengig av f.eks 
fugebredden eller beleggmaterialet, kan 
føre til fargeavvik i fugen. Det påvirker 
ikke kvaliteten på fugen, og kan utjevnes 
med tiden hvis miljøforholdene er gode. 

 Følg anbefalinger fra flisprodusent en ved 
valg av fugemateriel l. 

 Fargeavvik kan forekomme. 
 Bruk derfor kun fugemørtel med samme 

produksjonsnumm er på samme prosjekt. 
 Fuger med SCHÖNOX SF DESIGN tåler 

ikke syre. Sure rengjøringsmidler som 
inneholder sitronsyre, eddiksyre eller 
andre syrer, kan på lengre sikt skade 
fugene. 
Det anbefales rengjøring med nøytrale 
eller lett alkaliske rengjøringsm id ler. Følg 
produsentens anbefalinger for å unngå 
overdosering. 
Ved feil rengjøring gjelder ikke garantien. 
Før bruk av sure vaskemidler, fuktes 
overflatene, slik at porene blir fylt med 
vann. Etter rengjøring, skylles overflatene 
godt med vann for å nøytralisere syren. 
 
 

 Overflater fuget med SCHÖNOX SF 
DESIGN kan rengjøres 
med husholdnings dam prensere 
(uten å bruke børste) 7 dager etter 
fugingen. 

  For fuging av glassmosaikk i offentlige  
svømmebassenger med høye krav, 
som for eksempel rengjøring av 
høytrykkspyler og enkelte kjemikalier, 
anbefaler vi SCHÖNOX CF DESIGN til 
fuging. 

Gjeldende anbefal ing er , retningslinj er, normer i 
Norsk Standar d, anvisning er i SINTEF Byggforsk 
byggdetalj bl ader og sikkerhetsdatabl ad skal 
overholdes . Vi garanter er at produktene våre 
forlater fabrikken i perfekt stand. Våre anbefal ing er 
er basert på tester og praktisk erfaring. Likevel er 
de kun å betrakte som generell veiledni ng uten 
noen absolutt sikkerhet med hensyn til 
produktegenskaper , ettersom vi ikke har noen 
innflytelse over forholdene på stedet, utførelsen av 
arbeidet eller bearbeidi ngsm etoden. Dette 
produktdatabl adet erstatter alle tidligere versjoner . 
 

 

 

 

 

The SCHÖNOX management system is certified 
according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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