
  

| 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 SMP er en silan modificeret 

fugemasse til fugning af keramiske fliser, 

klinker, mosaik, natursten og andre byg-

gematerialer. Den er særdeles velegnet 

til fugning i våde rum, såvel private som 

offentlige. 

| 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  

  gamle silikonefuger udskæres og 

behanles med Casco SealRemover 3987

  der monteres sliptape i bunden af fugen

  stærkt sugende alkaliske materialer skal

primes med Primer 21

  beskyt fugen mod træk og kraftig udtørring

 

| Forbrug

Højelastisk sanitetsfugemasse til fugning i våde rum som baderum, bryggers og køkken. 
Anvendes i hjørner, overgang mellem gulv og væg, omkring håndvask, badekar, brusekabiner, 
afløbsriste, blandingsbatterier, spejle m.m. SCHÖNOX SMP kan anvendes ude og inde på de fleste 
byggematerialer deriblandt keramiske fliser/klinker og natursten.  

| Tekniske data
   basis: 

   SMP-baseret polymer

  konsistens: 

letsprøjtelig, tixotrop pasta

   skindtid:

   35-45 min. v/23° C, 50% RF 

  hærdetid: 

3 mm pr. døgn v/23° C, 50% RF, ca. 10 mm 

efter 7 dage 

  hårdhed: 

40 - 45 Shore A

 fugebevægelser:

   20 % 

  arbejdstemperatur: 

-5° C - +40° C ved min. 30% RF

  optimale arbejdsforhold:

   +18° C - + 22° C og ca. 65% RF

  temperaturbestandig:

   -40 ° C - + 100 ° C

Alle angivne tider er afhængige af temperatur 

og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på 

den enkelte byggeplads
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| Brugsanvisning
 SCHÖNOX SMP påføres i den klargjorte   

fuge med en fugepistol

 skær fugespidsen 1 mm mindre end 

fugens bredde

 fugemassen trykkes godt ind i fugen for

at opnå bedst mulig vedhæftning til

fugefladerne

 fugen glittes efter ca. 10 min. med en

glittepind

 anvendes markeringstape skal dette 

fjernes umiddelbart efter glitningen

 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

Fugebredde i mm 8 10 15 20 25

Fugedybde i mm 6 6 8 9 9

Rækkeevne i m/patron 6,25 5,0 2,5 1,7 1,4
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| Emballage
 300 ml patron 

 6 x 300 ml pr karton

| Lagring
  opbevares tørt og køligt

 12 måneder i tæt, lukket emballage

| Farve
  3581 hvid 

 

| Sikkerhed og miljø
   Se senest opdaterede sikkerhedsdata-

blad for produktet.

| SCHÖNOX®

 SMP

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.

  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
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