
Tekniske data
Potlife ca. 30 minutter ved +20 °C
Klar til at betræde efter ca. 3 timer
Kan belastes fuldt ud efter ca. 7 dage.
Rumtemperatur ved anvendelse:min.
+5°C
Fugebredde fra 3 til 15 mm
Materialeforbrug 0,4-3,5 kg/m², af-
hængigt af flise- og fugestørrelse
Kan leveres i et udvalg af farver
Temperaturmodstand -20 °C op til
+80 °C

Produktegenskaber
EC 1PLUS: meget svag emission
M1 - klassificering
opfylder CG2 WA kravene iht. EN 13
888
modstandsdygtig over for vand
modstandsdygtig over for frost
hurtig afbinding
svumme
smidig ved forarbejdning
fleksibel
vandafvisende
kunstharpiks modificeret
god vedhæftning
god til visse typer natursten
egnet til gulvvarme
revnefri hærdning
meget stor slidstyrke
kompakt mørtelstruktur
er omfattet af SCHÖNOX CLIMATRIX®-
teknologi
komponent i SCHÖNOX BALTERRA®-sy-
stemet
chromatreduceret REACH

Anvendelsesområder
SCHÖNOX SU egner sig til fugning af:
keramiske fliser og klinker
stentøj
spaltfliser
gulvklinker
Cotto
betonsten
kunstige stenfliser
visse typer natursten

SCHÖNOX SU er egnet til fugning af:
vægge og gulve
balkoner og terrasser
facader
normalt belastede erhvervsområder
i permanent våde områder
ved tunneller, banegårde etc.

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).
Ved belægninger med åbne porer såsom
Cotto og håndlavede fliser, kan overfla-
der evt. imprægneres (f.eks. Möller Che-
mie, Fila, Patina Fala, Stingel Chemie) in-
den fugning.
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.

Krav til underlag
Fugefladerne skal være rene og fri for
materiale der kan reducere vedhæft-
ning.
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 tykke lag fliseklæb skal det kon-
trolleres, at denne er hærdet tilstræk-
keligt.

blandingsforhold
til 15 kg SCHÖNOX SU ca. 3,0 l vand
til 5,0 kg SCHÖNOX SU ca. 1,0 l vand

Anbefalet arbejdsmetode
Brug et rent kar og tilsæt SCHÖNOX SU
til koldt, rent vand under omrøring, så
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SCHÖNOX® SU
Hurtigt hærdende, fleksibel universalfugemasse
til fugning af keramiske fliser og klinker, samt visse typer natursten, med svagt- eller ikke-sugende
kanter, også hvor fuger udsættes for høj mekanisk og termisk belastning. Til inden- og udendørs brug.

1/
3
16

.0
3.
20

21
09

:5
8:
25



| www.schonox.dk |

SCHÖNOX® SU
Version nr.

2/
3
16

.0
3.
20

21
09

:5
8:
25

der skabes en ensartet blanding. Bru-
gen af en blander med 600 omdr./min.
anbefales.
Fugemørtlen presses som en lind
masse dybt ind i fugen ved hjælp af
gummispartel, gummiskraber eller fu-
gebræt.
For at opnå en optimal fyldning af fu-
gen efterslæmmes eventuelt; undgå at
pudre fugerne.
Når fugemørtlen er tilstrækkelig stabil,
vaskes fliserne rene med hårdt opvre-
det svamp, der jævnligt skylles i rent
vand. Vandet skiftes ofte.
Til renlig og hurtigt fugning anbefaler
vi at bruge en fugekasse.

Emballage
15,0 kg papirsæk
5,0 kg polyethylen-aluminium pose

Lagring/opbevaring
SCHÖNOX SU lagres køligt og tørt.
15,0 kg papirsæk, holdbarhed 6 måne-
der
5,0 kg polyethylene-aluminium pose,
holdbarhed 18 måneder
Brudte emballager skal straks tillukkes
og indholdet om muligt anvendes sna-
rest.

Bortskaffelse
Tøm emballagen og bortskaf den iht.
gældende 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

Supplerende oplysninger
Overflader skal beskyttes mod træk og
direkte sollys under og efter fugning.
Arbejdsredskaber rengøres straks med
vand.
Alle opgivne værdier er angivet med
forbehold for lokale klimatiske påvirk-
ninger.
Alle angivelser gælder for norm-betin-
gelser.

SCHÖNOX SU indeholder cement. Rea-
gerer alkalisk med fugtighed. Beskyt
derfor hud, øjne og luftveje. Undgå at
indånde støvet. Ved berøring skylles
grundigt med vand. Ved kontakt med
øjnene søges læge.
Fugtpåvirkninger fra underlag eller be-
lægning, kan medføre nuanceforskelle
i fugen. Dette påvirker dog ikke kvalite-
ten af fugemørtlen og vil, under gode
klimatiske forhold, udjævne sig over
tid. Nuanceforskelle er således ikke re-
klamationsberettigede.
Brugen af SCHÖNOX SU kan ikke er-
statte anden nødvendig vandtætning.
Ved valget af fugematerialer anbefa-
ler vi grundlæggende at være opmærk-
som på keramikkens vandoptagelses-
evne såvel som oplysningerne fra ke-
ramikproducenten.
Små farveafvigelser kan forekomme;
anvend derfor om muligt kun fugemør-
tel med samme batch-nr. til samme ar-
bejdsopgave.
Vi anbefaler til pleje og rengøring af
de fugede flader udelukkende brug af
neutrale rengøringsmidler. Fladen skal
efter rengøring spules med rent vand.
Fugning med SCHÖNOX SU er ikke syre-
bestandig. Sure rengøringsmidler, som
f.eks. er fremstillet med citronsyre, ed-
dikesyre eller andre syrer, kan i læng-
den beskadige fugen. Derfor bør ren-
gøring med neutrale eller let alkali-
ske rengøringsmidler foretrækkes. Ved
anvendelse af disse rengøringsmidler
skal producentens forskrifter følges og
overdosering undgås. Skader grundet
forkert rengøring er ikke reklamations-
berettigede.
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 SU,
kan 7 dage efter fugningen rengøres
med almindelige damprensningsappa-
rater (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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