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SCHÖNOX SMP er en silikonfri SMP-basert fuktighetsherdende fugemasse med høy elastisitet og godt egnet for bruk inne og ute, i private  eller 

offentlige miljøer som f.eks. baderom, kjøkken, og andre steder med høy luftfuktighet. 

Produktegenskaper 

 En myk fug for våtrom uten silikon 

 Utmerket motstand mot gulning 

 God UV-beskyttelse og 

kjemikaliebestandighet 

 Antimuggbehandlet 

 Den glatte overflaten er lett å rengjøre 

 Svært god vedheft til de fleste materialer *) 

 Primer ikke nødvendig 

 Overmalbar med de fleste typer malinger, 

vi anbefaler å gjøre en test på en mindre 

flate 

 Mindre glans enn silikon 

 Fargene i SCHÖNOX SMP er tilpasset 

fargene til SCHÖNOX sementfug 

*) Fuger i baderom må rengjøres 

regelmessig som en del av normal 

rengjøringsrutine. 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX SMP er en antimuggbehandlet, 

silikonfri SMP-basert fuktighetsherdende 

fugemasse med høy elastisitet for bruk i 

baderom, kjøkken, offentlige bad, og 

andre steder med høy luftfuktighet. 

 SCHÖNOX SMP lukter lite. 

 Spesielt egnet til tetting mellom tak, vegg 

og gulv, i hjørner og rundt badekar og 

vask. 

 Utmerket til marmor og naturstein. 

 Skal ikke benyttes i svømmebasseng. 

 Kan brukes til istandsetting av gamle fuger 

(se forbehandling, påføring og 

begrensninger). 

 Kan brukes inne og ute. 

 

 

Forbehandling av underlag 

 SCHÖNOX SMP er antimuggbehandlet. 

Alle fuger, også sementfuger, som er 

infisert av mugg må fjernes, rengjøres og 

repareres før ny SCHÖNOX SMP påføres. 

Flatene skal være faste, rene, tørre og frie 

for fett, olje, sementslam, og andre 

forurensninger. 

 Grundig stålbørsting, sliping, eller avfetting 

med oppløsningsmiddel kan være 

nødvendig. 

 Fugemasser infisert med mugg eller sopp 

må fjernes. Fuger og omkringliggende 

flater som sementfuger, fliser osv 

rengjøres / desinfiseres med egnet middel 

før bruk av SCHÖNOX SMP. Dette for å 

hindre at ny fugemasse blir forurenset.  

 Øvrige materialer rengjøres med egnet 

rengjøringsmiddel. 

 Gamle skjøter skjæres ut.  

 Gammel silikon må fjernes helt. 

 Seal Remover kan benyttes til fjerning av 

silikon rester. 

 Dersom fugene er sterkt angrepet av mugg  

må det gjøres en grundig kontroll, om 

nødvendig også under f.eks. keramiske 

fliser. 

 Normalt er det ikke behov for primer. 

 

Forbruk 

En patron dekker ca. 10 m med en fuge-  

bredde på 5 mm  

  

Helse og miljø 

 Ikke merkepliktig 

 Brannfare: Ingen 

 Skadelig for vannlevende organismer, og 

kan forårsake uønskede langtidsvirkninger 

i vannmiljøet. 

 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 Dersom man får produktet i øynene, skyll 

med mye vann og kontakt lege. 

 Hud vaskes med såpe og vann 

 Verktøy rengjøres med White Spirit 

 God arbeidshygiene er viktig ved 

håndtering av produktet. 

 For ytterligere informasjon                      

Se HMS / sikkerhetsdatablad 

 

Bruksanvisning 

Vedheft og priming: 

 Både herding og heft er avhengig av 

tilstrekkelig fuktighet. Dersom SCHÖNOX 

SMP er brukt under tørre forhold, eller 

mellom vanntette materialer, kan ekstra tid 

eller fuktighet være nødvendig for å oppnå 

optimal heft.  

 Svært god vedheft til de fleste metaller.  

 SCHÖNOX SMP kan påføres uten primer 

på aluminium, sink, galvanisert stål, 

rustfritt stål, osv. 

Tekniske data 

 Type:  SMP-polymer 

 Herdesystem: Fuktighetsherdende 

 Oppløsnings- 

veske:  Ingen 

 Konsistens: Tiksotropisk pasta 

 Tetthet:  Ca. 1400 kg/m3 

 Solid innhold: 100 % 

 Hardhet: 40-45 Shore A 

 Bevegelses- 

opptak:  20 % 

 Temperaturbest. 

etter herding: -40 °C til +100 °C  

 100 % Modul: 2,0 Mpa (ASTM412D) 

 Forlengelse 400 % (ASTM412D) 

 Påføringstemp.: +5 °C til +40 °C 

 Fugebredde: Min 3 mm Maks 15 mm  

Forbruk: 300 ml 

Rekker til 10 lpm ved 

fugedybde på 5 mm     

 Luftfuktighet: Min. 30 % RF 

 Verktøy: Vann m/litt såpe 

 Skinnherder: 35-45 min. ved +23 °C  

og 50 % RF 

 Herdetid: Ca. 3 mm de første 24 

timene. Deretter 1 mm 

pr. døgn   

 Fullt belastningsbar etter 7 dager 

 

Ovennevnte tider er gitt etter normal- 

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

merksom på at omgivelsesfaktorer som  

temperatur, luftfuktighet, direkte sollys og 

trekk, etc. påvirker tidene. 
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 Svært god vedheft til treverk og teak som 

er nyslipt. Det anbefales å gjøre en test.  

 Til glass er priming ikke nødvendig. 

 Glasskonstruksjoner med høy UV-stråling 

anbefales ikke bruk av SCHÖNOX SMP. 

 Plast: hefter til ikke mykgjort PVC, 

polyester, epoksy, polyuretan etc. Test 

anbefales mot mykgjort PVC, akryl, ABS, 

styren, polykarbonat. 

 Godt egnet til fliser, marmor, naturstein – 

priming ikke nødvendig. 

 Til de fleste porøse underlag anbefales det 

å gjøre en test. 

 

Begrensninger 

 SCHÖNOX SMP er beskyttet mot mugg, 

derfor må fuger infiserte med mugg 

fjernes. 

 Alle øvrige materialer skal rengjøres med 

egnet rengjøringsmiddel.  

 Løsemidler, spesielt aromater som toluen 

vil føre til hevelser og forringing av 

fugemassen. Bensin og diesel har også 

denne påvirkningen. Sterke syrer og baser 

vil ødelegge fugemassen. 

 Anbefales ikke til akvarier. 

 Må ikke brukes til å forsegle forbindelses- 

og dilatasjonsfuger i fasader. 

 

Emballasje 

 300 ml patron 

 

Lagring 

 Minst 12 måneder på kjølig, tørt sted. 

 

Fargesortiment 

Farge  Art. nummer 

 White  3581 0502-G 

 Grey  3582 4502-Y 

 Silvergrey 3583 1502-B 

 

Rengjøring 

 Fjern overflødig fugemasse med en fille. 

 White Spirit eller teknisk etanol brukes 

hvis nødvendig. 

 Seal Remover 3987 anbefales dersom 

fugemassen har herdet, ellers fjernes den 

mekanisk. 

 På huden fjernes uherdet fugemasse med 

en fille og vask deretter med såpe og 

vann. 

 

 

Vedlikehold 

 For at SCHÖNOX SMP skal fungere 

optimalt må fugen rengjøres og 

vedlikeholdes regelmessig. Skyll/rens 

fugen for sjampo og såperester. 

 Sørg for god ventilasjon slik at fugene 

holdes rene og tørre. 

 Rengjøring av fuger i våte rom skal utføres 

som en del av den normale 

rengjøringsrutinen avhengig av bruk og 

slitasje. 

 Dersom fugen er blitt misfarget, eller 

muggangrep har skjedd, kan det være 

nødvendig å rengjøre fugen med f.eks. 

klorin. 

 Dersom fugene er sterkt angrepet av mugg 

må det gjøres en grundig kontroll, om 

nødvendig også under f.eks. keramiske 

fliser. 

 

Tips 

 

 Beskytt nylig påført fugemasse mot direkte 

sollys og regn. 

 Vær oppmerksom på at direkte sollys, høy 

temperatur kan påvirke skinndannelsestid 

og brukstid. 

 Høy temperatur fremskynder herde-

prosessen. 

 

 

 

Gjeldende anbefalinger, retningslinjer, normer i 

Norsk Standard, anvisninger i SINTEF Byggforsk 

byggdetaljblader og sikkerhetsdatablad skal 

overholdes. Vi garanterer at produktene våre 

forlater fabrikken i perfekt stand. Våre 

anbefalinger er basert på tester og praktisk 

erfaring. Likevel er de kun å betrakte som 

generell veiledning uten noen absolutt sikkerhet 

med hensyn til produktegenskaper, ettersom vi 

ikke har noen innflytelse over forholdene på 

stedet, utførelsen av arbeidet eller 

bearbeidingsmetoden. Dette produktdatabladet 

erstatter alle tidligere versjoner. 

 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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