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Elastne universaalne vuugisegu igat liiki keraamiliste plaatide, värvitundlike looduskivist plaatide ja 

klaasmosaiigi vuukimiseks seintel ja põrandatel sise- ja välistingimustes. Saadaval eri värvides. 

Täidab CG2 nõudeid vastavalt normile EN13888. Ületab BS 5980 nõudeid, mis käsitlevad 

mikroorganismidega saastumist. 

TOOTE OMADUSED 
� kiirkõvastuv

� väga lihtne kasutada

� elastne

� sisaldab trassi

� hoiab ära looduskivi servade

värvimuutused

� visuaalselt meeldiv

� veekindel ja tugev

� modifitseeritud tehisvaiguga

� täidab hästi

� täidab CG2 nõudeid vastavalt

normile EN13888.

� nakkub hästi külgedega

� sobib kasutada ka

põrandakattesüsteemidel

� suur kulumiskindlus

� tihe poorideta struktuur

� pragudeta kõvastumine

� külmakindel

� veekindel

� sisaldab spetsiaalseid lisandeid, mis

ennetavad mikroorganismidega

saastumist (BIOPROTECT

EFFECT).

KASUTUSALAD 
SCHÖNOX UF-PREMIUM sobib 

vuukimiseks järgmiste materjalide 

puhul: 

� keraamilised plaadid

� kiviplaadid

� glasuurplaadid

� klaasmosaiik

� klaasplaadid

� lõhestatud klinkerplaadid

� keraamiline sillutuskivi

� tehiskivi plaadid

� looduskivid vastavalt standardile

DIN 18332 

� Solnhoferi looduskivid

� juura ladestu marmor ja kristalliinne

marmor

Kasutamiseks sise- ja välistöödel: 

� seinadel ja põrandatel

� rõdudel ja terrassidel

� fassaadidel

� äripindadel

� niisketes ruumides

� soojustatud põrandakatetel

Keemilise koormuse korral kasutada 

SCHÖNOXi epoksüpõhist vuugisegu. 

Põrandatel, kus sageli kasutatakse 

kõrgsurvepesu või happelisi 

puhastusvahendeid, tuleks 

vuukimiseks kasutada SCHÖNOX XRi 

või SCHÖNOX CFi. Libisemisvastaste 

või krobedate põrandate ning 

glasuurplaadist põrandate vuukimisel 

tuleb soolade lahustamisel tekkiv 

sade eemaldada enne vuugi 

kuivamist (tehke proovivuukimine ja 

puhastamine). Tehiskivide 

pinnale võib jääda värvipigmente, 

mistõttu soovitame kasutada 

vuugisegu, mille värv ei erineks liiga 

palju plaadi värvist. Kui pakendil 

puudub teave vuukimise või plaatide 

eelneva töötlemise kohta tehases, 

küsige seda tootjalt. Kahtluste 

tekkimisel eeltöödeldud plaatide 

suhtes tehke proovivuukimine ja 

võtke ühendust puhastusvahendi 

tootjaga. Klaasmosaiigi paigaldamisel 

ja vuukimisel aurusaunades soovita-

me kasutada epoksüvaigu-põhist 

värvilist vuugisegu SCHÖNOX CF. 

TEHNILISED ANDMED 
� Segu kasutusaeg: ligikaudu 60

minutit temperatuuril +20 °C

� Käidav: ligikaudu 6 tunni pärast

� Täielikult kandevõimeline: 7 päeva

pärast

� Töötemperatuur: mitte alla +5ºC

� Vuugilaius: 1–12 mm

� Materjalikulu: 0,3–3,5 kg/m2,

sõltuvalt plaadi paksusest ja vuugi

laiusest

� Temperatuuritaluvus: –20… +80 °C
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Tundliku pinnaga klaasplaatide, 

klaasmosaiigi ja samalaadsete 

kattematerjalide vuukimisel kasutada 

liivaga vuukimissegu (võtke ühendust 

tootjaga). 

NÕUDED ALUSPINNALE 
� Vuugi küljed peavad olema puhtad

ja ilma lahtiste osakesteta.

� Tasandage vuugi pind kohe pärast

vuukimist.

� Õhukese kihiga kinnitatud plaatide

kuivamisaeg on 3-4 tundi sõltuvalt

liimis.

� Paksu kihiga liimimisel peab alus

olema tugev ja kuiv.

� Rakendada kehtivate standardite,

juhendite ja andmelehtede nõudeid.

SEGUVAHEKORD 
� 25,0 kg SCHÖNOX UF-PREMIUMi

ja 5,0–6,0 l vett

� • 5,0 kg SCHÖNOX UF-PREMIUMi 

ja 1,0–1,2 l vett 

KASUTAMINE 
� SCHÖNOX UF-PREMIUM segada

puhtas nõus külma puhta veega

ühtlaseks massiks. Segamiseks

soovitatakse kasutada segumasinat

600 p/min.

� Vuugi täitmiseks seguga kasutada

kummispaatlit, vuugikäsna või

vuugilabidat.

� Vuugi optimaalseks täitmiseks

korrake vuukimist.

� Pärast vuugisegu kõvastumist pesta

vuuki ja selle ümbrust

vuugikäsnaga.

� Soovitatakse kasutada vuugikarpi,

mis tagab puhta ja kiire vuukimise.

� Kuna looduskivide imavus erineb

muudest materjalidest, soovitatakse

teine pesemine teha niiske

käsnaga.

� Marmor, lubjakivi ja

lubjasisaldusega looduskivid ei talu

happelisi tooteid.

� Poorsete looduskivide servaaladel

võivad tekkida värvi varjundid. Seda 

ei põhjusta vuugisegu kvaliteet. 

� Deformatsiooni- ja servavuukide

tegemiseks soovitatakse kasutada

SCHÖNOX ESi ja looduskividel

SCHÖNOX MESi.

� Nõrga imavusega keraamilised

plaadid ja suure imavusega

looduskivid tuleb kolme päeva

jooksul uuesti puhastada. Lõplik

viimistlus tagab optimaalse

kõvenemise.

PAKEND 
� 25 kg paberkott

� 5,0 kg paberkott (4 kotti kastis)

HOIUSTAMINE 
� Jahedas kuivas kohas.

� Säilivusaeg 6 kuud.

� Avatud pakendid otsekohe sulgeda.

HÄVITAMINE 
� Pakend tühjendada ja hävitada

eeskirjade kohaselt.

GIS KOOD 
� ZP1 – tsementtooted, vähendatud

kroomisisaldusega

JUHENDID 
� Vuukimise ajal ja pärast vuukimist

kaitsta keraamilisi katteid otsese

päikesevalguse ja tuuletõmbe eest.

� Tööriistad puhastada veega kohe

pärast kasutamist.

� Kõik väärtused on ligikaudsed ja

sõltuvad keskkonnatingimustest.

� SCHÖNOX UF-PREMIUM sisaldab

tsementi. Veega reageerimisel

moodustub tugev leelis. Kaitsta

nahka ja silmi. Silma või nahale

sattumisel loputada kohe rohke

veega. Silma sattumisel pöörduda

arsti poole.

� Tugikonstruktsiooni, aluskihi või

kattematerjali erinev

niiskusesisaldus võib muuta vuugi

värvust. See ei mõjuta vuugimaterjali 

kvaliteeti ning võib muutuda aja 

jooksul normaalseks, kui 

keskkonnatingimused on head. 

Värvitoonide erinevuse kohta ei kehti 

garantiid. 

� Heledad värvid määrduvad kiiremini

kui tumedad, eriti põrandatel ja

välistingimustes.

� SCHÖNOX UF-PREMIUM kasutamine

ei asenda tihendamist.

� Vuugimaterjali valimisel soovitame

järgida keraamikatoodete valmistajate

tehnilisi nõudeid.

� Väikesed kõrvalekaldes värvitoonides

on võimalikud. Seetõttu kasutage

objektil sama partiinumbriga

vuugisegu.

� SCHÖNOX UF-PREMIUM

vuugiseguga täidetud vuugid ei ole

happekindlad. Happelised

puhastusvahendid, mis on

valmistatud kas sidrunhappe,

äädikhappe või muude hapete baasil,

võivad vuuke kahjustada. Seetõttu

soovitatakse kasutada neutraalseid

või kergelt aluselisi

puhastusvahendeid.

� Puhastusvahendite kasutamisel

järgida tootja juhiseid ja vältida

üledoseerimist. Ebaõige puhastamine

tühistab garantii.

� Enne happelise puhastusvahendi

kasutamist tuleb pinda niisutada, et

poorid sulguksid. Pärast puhastamist

tuleb pinnad neutraliseerida veega.

� Ujumisbasseinides, kus vee

töötlemiseks kasutatakse teisi

meetodeid, nt osooni, tuleb

klaasmosaiigi vuukimisel kasutada

toodet SCHÖNOX GMF.

� Avalikes basseinides, kus tuleb

järgida kõrgendatud nõudeid, nt

kõrgsurvepesu ja kemikaalikindlust,

soovitatakse vuukimiseks kasutada

epoksüvaigupõhist värvilist vuugisegu

SCHÖNOX CF.

� Glasuurplaatide ja lõhestatud

klinkerplaatide vuukimiseks
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Sika Estonia OÜ 
Valge tn 13
11415 Tallinn, Eesti 
tel: +372 605 40 00 

Informatsioon põhineb laboriuuringutel 

ja pikaajalistel praktilistel kogemustel. 

Andmed on orienteeruvad ja nende 

eesmärgiks on aidata kasutajal valida 

sobivaim töömeetod. Et kasutaja 

töötingimusi me kontrollida ei saa, ei 

saa me ka vastutada kohalike olude 

poolt mõjutatud töötulemuste eest. Igal 

üksikjuhul soovitame tööproovi ja pideva 

kontrolli rakendamist 

kogu töö vältel. 

SCHÖNOX haldussüsteem on 

sertifitseeritud DQS poolt vastavalt ET ISO 

9001 ja ET ISO 14001-le. 
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ujumisbasseinides soovitatakse 

kasutada tsemendipõhist ja tugevat 

vuugisegu SCHÖNOX PDF. 
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