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SCHÖNOX ST,ST IC,ST EA,ST(D4,D8,D15,D21,D35,D65),ST BC,ST BC L,ST BT,ST FC.  

Forseglings tilbehør SCHÖNOX ST, ST IC (innvendig hjørne), ST EA (utvendig hjørne) og SCHÖNOX ST FC er tverrgående elastisk, dobbelt- 

sidig vevet. SCHÖNOX ST BT, SCHÖNOX ST BC ST BC L er selvklebende butylgummi belagte vevd forseglings tilbehør. SCHÖNOX ST, ST 

IC, ST EA, ST BT er for tetting av vegg og vegg/ gulv. SCHÖNOX ST D er fleksible rørmansjetter. SCHÖNOX ST BC, ST BC L er slu kmansjetter 

ment for sluk av plastikk eller stål. SCHÖNOX ST FC er slukmansjett for sluk i svømmebassenger .  

Produktegenskaper  

 EMICODE EC 1PLUS R: svært lav emisjon, 

regulert 

  Riss overbyggende 

 Vanndamp tett 

 Vanntett 

 Fleksibel 

 Lave spenninger 

 Enkel å påføre 

 God vedheft med SCHÖNOX flislim 

 Kjemisk resistent (unntatt SCHÖNOX ST 

BT, SCHÖNOX ST BC, SHÖNOX ST BC L) 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX ST MEMBRANBÅND OG 

SCHÖNOX ST KOMPONENTER ER EGNET 

FOR ALLE SCHÖNOX 

MEMBRANSYSTEMER:  

 

 SCHÖNOX ST membranbånd og 

SCHÖNOX ST komponenter oppfyller 

kravene iht. ETAG 022, vanntetting for 

vegg og gulv i våtrom 

 I offentlige våtrom med stor belastning.     

F. eks dusjrom i idrettshaller, 

behandlingsrom på bl.a. sykehus og 

offentlige dusjanlegg. 

 For storkjøkken, bil vaskehaller og kulde 

rom (unntatt SCHÖNOX ST BT, SCHÖNOX 

ST BC, SCHÖNOX ST BC L) 

 I svømmebasseng overdekket med 

keramiske fliser (unntatt SCHÖNOX ST BT, 

SCHÖNOX ST BC, SCHÖNOX ST BC L) 

 Til balkonger og terrasser (unntatt 

SCHÖNOX ST BT, SCHÖNOX ST BC, 

SCHÖNOX ST BC L) 

 

Underlag 

SCHÖNOX ST er velegnet for sugende og 

ikke sugende underlag som: 

 Betong (minimum 3 måneder gammel) 

 murverk (hel fuget) 

 gulvsparkel og hurtigstøp 

 gipsavretting 

 gipsplater 

 gamle underlag som keramiske fliser 

og terrasso 

 

 

Forbehandling av underlaget. 

 Underlaget skal være stabilt, bæredyktig 

og ha permanent tørrhet. Fast rent, fritt for 

olje fett, støv, og lignende som kan 

redusere heften. 

 Svake og løse overflater fjernes mekanisk,  

 porøse betongunderlag utbedres med 

egnet SCHÖNOX produkt.  

 Gamle keramiske fliser eller lignende skal 

sitte godt fast og må rengjøres grundig, 

evt. slipes ned. 

 Alle vannløselige limrester skal fjernes 

fullstendig. 

 

Priming 

   Før montering av selvklebende 

membrantilbehør SCHÖNOX ST BT, 

SCHÖNOX ST BC, SCHÖNOX ST BC L. 

 

 Normalt sugende underlag som: 

-Gipsbaserte sparkelmasser 

-Sementbaserte sparkelmasser 

-Hurtig sementbaserte sparkelmasser 

-Betong 

primes med SCHÖNOX KH FIX eller 

SCHÖNOX KH (1:3) 

 

 Kalsiumsulfat underlag som: 

-gipsplater 

-gips avrettingsmasser 

-kalsiumsulfat støp 

-støp basert på gips masser 

primes med SCHÖNX KH-FIX eller 

SCHÖNOX KH (1:1) 

Bruksanvisning 

 For å utføre detaljene påføres SCHÖNOX 

   ST membranbånd og SCHÖNOX ST        

tilbehør i det første membranlaget. 

   SCHÖNOX ST membranbånd og tilbehør 

 legges på den nylig påførte SCHÖNOX 

 membranen uten folder, og presses godt 

 inn med en murskje eller sparkel. 

 Monterings anvisning av SCHÖNOX 

WSF med SCHÖNX iFIX: 

Tekniske data 

 Farge: Grå 

 Bredde: 1,00 m 

 Lengde: 5 m og 30,0m 

 Tykkelse: ca.0,5 mm 

 Densitet: ca.200 g/m2 

 Arb.temp: Ikke under +5 °C 

 Temp.bestandighet: -30 °C - +90 °C 

 sd-verdi  >95 m 

 UV-bestandighet: min. 450 timer 

Kjemisk resistent mot: 

 Saltsyre 3% 

 Svovelsyre 35% 

 Melkesyre 5% 

 Kaliumhydroksid 3% / 20% 

 Natriumhypokloritt 0,3g / ltr 

 Sitronsyre 10% 

 Sjøvann 20 g / l havsalt 
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 Monter membran tilbehøret SCHÖNOX 

ST/ST-EA/ST-IC i et ferskt lag med 

SCHÖNOX iFIX, påført med maler rulle eller 

pensel. 

 Påfør SCHÖNOX iFIX på et område som 

kan bli dekket med SCHÖNOX WSF i løpet 

av ca.15 minutter. Press SCHÖNOX WSF 

duken inn i SCHÖNOX iFIX massen med en 

plast sparkel for å unngå luftlommer og få 

en mest mulig jevn overflate. 

 Det er viktig å unngå luftlommer mellom 

SCHÖNOX WSF og SCHÖNOX iFIX. Vi 

anbefaler å glatte fra midten og ut mot 

kantene. 

 Det kreves minst 5 cm overlapping i alle 

 skjøter. For å forsegle overlappene mellom 

forskjellige SCHÖNOX WSF ark, mellom 

ikke selvklebende tilbehør og mellom 

tilbehør og SCHÖNOX WSF disse tettes 

med SCHÖNOX iFIX. Hele overflaten av 

SCHÖNOX ST-BT selvklebende bånd og 

SCHÖNOX ST-BC/ST-BC-L selvklebende 

slukmansjetter må overdekkes med 

SCHÖNOX iFIX 

 For mer informasjon om membrantilbehøret 

se, respektive datablader for SCHÖNOX ST 

Emballasje 

 5 m rull 

 30 m rull 

 

Lagring 

 SHÖNOXWSF lagres kaldt, tørt og 

horisontalt. 

 Holdbarhet 2 år i uåpnet emballasje 

 

EMICODE 

 EC1PLUS: svært lavt utslipp 

 

Instruksjoner 

 Følg relevante produkt datablader ved bruk 

av komplementere produkter. Er du i tvil 

anbefaler vi å kontakte produsenten. 

 SCHÖNOX WSF er ikke egnet for direkte 

kontakt med løsemiddebaserte 

tetningsmidler eller lim. I stort kjemiske 

belastede områder og hvis det kan komme i 

kontakt med olje, drivstoff eller alkohol 

kontakt leverandør før bruk  
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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 arbeidsmetoder 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 

2013 SKJETTEN 

Tlf.: 67 06 79 00 

916 409 517 
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