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Bruksferdig pastabasert flislim 

Til montering av keramiske fliser på vegg. Limet har utmerkede bearbeidingsegenskaper og oppnår tidlig høybindingsstyrke. Kan brukes til 

mange applikasjoner uten primer. For innendørs bruk. 

 

Produktgrupper 

 Oppfyller D2 TE kravene iht. EN 12004 

 Svært fleksibel 

 Permanent svært elastisk 

 For innvendig bruk 

 På mange underlag kreves ingen priming 

 Høy strekk- og skjærstyrke 

 Svært smidig å bearbeide 

 Lang monteringstid 

 Lavt forbruk 

 Flis på flis med absorberende fliser 

 Bredt bruksområde 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX TLX egner seg til montering  

av: 

 Keramiske fliser 

 Mosaikk 

 Porcelanato 

 Glassmosaikk 

 Naturstein ikke følsomme for misfarging 

 

Underlag 

SCHÖNOX TL egner seg til underlag av: 

 Betong 

 Porebetong 

 Sementpuss 

 Gipspuss og gipsplater 

 Egnede bygningsplater 

 Murverk 

 Gamle keramiske belegg  

 

Krav til underlag 

 Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, 

fast, bæredyktig, jevnt og formstabilt.  

 Fritt for heftreduserende sjikt som eks. vis. 

støv, smuss, olje, fett, voks, 

rengjøringsmidler og løse partikler. 

 Overflatebehandlinger eller 

«oppsmuldrede» områder i undergulv må 

mekanisk fjernes og undergulvet repareres 

med SCHÖNOX sparkler etter behov. 

 Gammel mur og puss skal være solid og 

lufttørket. 

 I våtrom skal SCHÖNOX membransystem 

benyttes. 

På membran og ikke absorberende 

underlag, må kun absorberende fliser 

benyttes. 

 

 

Bruksanvisning 

 SCHÖNOX TLX er bruksferdig. 

 Liming på vegg gjøres med egnet 

tannsparkel. Flisene skal skyves og 

presses inn i friskt lim før limet begynner å 

skinnherde. Fjern limrester 

 Ujevnheter opp til 3 mm kan jevnes med 

SCHÖNOX TLX. 

 For liming av fliser er det nødvendig at 

enten underlaget eller baksiden av flisen 

er absorberende. 

 Arbeidsverktøy rengjøres med vann straks 

etter bruk 

 

Emballasje 

 14,0 kg plast spann 

 7,0 kg plast spann 

 

Lagring 

Tekniske data 

 Type:  Vannresistente styrolacrylat 

dispersjon 

 Åpentid1(EN 1346): Ca. 40 minutter 

 Fugeklar:    Etter ca. 24 timer 

 Arb. temperatur: Ikke under + 5 °C 

 Temp. bestandig fullstendig herdet: 

+ 5 °C til + 75 °C 

 
1Åpentiden påvirkes av variasjoner i 

temperatur og stedlige forhold på 

byggeplass. Sjekk derfor fuktnivå med 

finger-test. 

 

 

Forbruk: 

Med 4 mm tanning ca. 1,6 kg/m2 

Med 6 mm tanning ca. 2,5 kg/m2 

Med 8 mm tanning ca. 3,2 kg/m2 

Med 10 mm tanning ca. 3,9 kg/m2 
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 Lagre SCHÖNOX TL kjølig, tørt og 

frostfritt. 

 Holdbar i 1 år i lukket emballasje. 

 Åpnet emballasje lukkes umiddelbart etter 

bruk. 

 Unngå lagring over under 0 °C og over + 

35 °C. 

 

Fuging 

Ved bruk av SCHÖNOX TLX kan fuging 

utføres etter ca. 24 timer, avhengig av 

luftfuktighet og romtemperatur. 

For tette underlag eller fliser med lavt 

vannopptak, vil tørketiden forlenges. 

 

For fuging av keramiske fliser med 

absorberende sidekanter anbefaler vi 

ved fugebredder: 

 

 fra 1 til 6 mm SCHÖNOX W D FLEX 

 fra 1 til 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM 

 

For fuging av keramiske fliser med lavt-

absorberende til normal-absorberende 

sidekanter anbefales ved fugebredder: 

 

 fra 1 til 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM 

 fra 2 til 20 mm SCHÖNOX SB FLEX 

 fra 3 til 15 mm SCHÖNOX SU 

 fra 2 til 20 mm SCHÖNOX XR 

 

For fuging av naturstein-fliser anbefales 

ved fugebredder: 

 

 fra 1 til 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM 

 fra 3 til 15 mm SCHÖNOX SU 

 

For kjemikalibestandige fuger anbefales 

ved fugebredder:  

 

 fra 1 til 10 mm SCHÖNOX CF DESIGN  

 fra 1 til 10 mm SCHÖNOX CON BODEN  

 fra 2 til 20 mm SCHÖNOX XR 

 fra 2 til 20 mm SCHÖNOX XR +  

SCHÖNOX CJ 

 

For fuging av bevegelsesfuger anbefales: 

 SCHÖNOX AS, SCHÖNOX ES, SCHÖNOX 

SMP eller SCHÖNOX MES. 

 Følg anvisninger i relevant 

produktdatablad. 

 

Avfallshåndtering 

 Utskrapet tomemballasje kastes i hht. Til 

regelverk. 

 For avhending av restmaterial, vaskevann 

og beholdere med med materialrester 

avhend dette i hht. myndighetskrav.  Se 

også HMS-datablad 

 

GISCODE 

 D1 - løsemiddelfrie dispersjonslim og 

primere. 

 

Anvisninger: 

 Alle verdier er omtrentlige og påvirkes av 

lokale klimatiske svingninger. 

 Følg aktuelle produktdatablader ved bruk 

av supplerende produkter. Hvis du er i tvil, 

anbefaler vi å innhente ytterligere 

informasjon fra produsenten. 

 Beskytt SCHÖNOX TLX under 

arbeidsprosessen mot høy 

omgivelsestemperatur, direkte sollys og 

trekk da åpentiden og skinndannelse-tid 

påvirkes av dette.  

 Se normer, direktiver og henvisninger i 

Norsk Standard og NBI Byggdetaljblader 

 

 

 

 

 

 

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 

www.schonox.no 

 

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. 

 

 

 

 

 


