
 

 

  

| WetStop Foil Seal 
 
WetStop Foil Seal är ett 1-komponents fukthärdande lim som används för limning av överlapp av SCHÖNOX WSF folie  samt WetStop 
tätningar. WetStop Foil Seal är en produkt av flera i SCHÖNOX tätskiktssystem och måste användas tillsammans med övriga produkter för 
att ge en godkänd konstruktion. 

 

Produktegenskaper 
 1-komponents monteringslim 
 Härdar mellan vattentäta ej sugande skikt 
 Lätt att applicera 
 Elastisk 
 Snabbtorkande 
 Ingår som en del i en branschgodkänd 
(BBV) konstruktion 
 

Användningsområde 
WetStop Foil Seal är en av flera produkter i 
SCHÖNOX tätskiktssystem för vattentätning 
av våtrum. Den ska alltid användas 
tillsammans med övriga produkter för att 
vara en godkänd konstruktion. 
 
 För vattentätning av våtrum i bostadsmiljö. 

Som våtrum räknas golv- och väggytor 
som helt eller delvis utsätts för 
vattenspolning, vattenspill eller kan 
utsättas för läckande vatten. I toaletter, 
tvättstugor, utrymmen med varmvatten-
beredare avses endast golv, om de inte är 
våtrum enligt ovan. 

 Används i kombination med SCHÖNOX 
WSF folie samt WetStop tätningar (inner-
/ytterhörn, Tätband KL/SH, Rör- och 
Brunnsmanschetter).  

 På golv och vägg i samband med 
keramiska plattor. 

 För inomhusbruk. 
 I bostadsmiljö. 
 

Underlag 
 Alla underlag anpassade för våtrum 
 Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt 

för montering av keramik 
 Spacklade golv i våtrum ska uppfylla 

ställda krav när det gäller fall/lutning och 
skikttjocklek. 

 

Förbehandling av underlag 
 Underlaget ska vara rengjort och fritt från 

olja och andra föroreningar. 
 Avlägsna svaga ytskikt. 
 Underlaget ska vara fast och torrt (max 

90% RF) samt hålla temperatur mellan 

+10° C till +25° C. 
 

Applicering  
Börja valfritt med att täta vägg eller golv. 
Oavsett ska tätningarna överlappa varandra. 
Var försiktig, när golvet har applicerats med 
tätskikt. Notera hur våtrummet ska tätas 
beroende på våtzon och underlag. 
 
 Stränga ut WetStop Foil Seal med hjälp av 

anpassad applikator och tryck fast Inner-
/Ytterhörn samt Tätband KL. Släta därefter 
ut överskottet av WetStop Foil Seal över 
kanterna på tätningarna så försluts dessa. 

 Dra bort skyddstejpen och montera 
Brunnsmanschetten och Tätband SH (om 
den används). Stränga ut WetStop Foil 
Seal med hjälp av anpassad applikator på 
Brunnsmanschetten och i kanterna på 
Tätband SH. 

 Applicera därefter väggar/golv med 
SCHÖNOX WSA (går också att använda 
SCHÖNOX HA eller SCHÖNOX iFIX) och 
montera SCHÖNOX WSF med överlapp. 
Limma överlappen med WetStop Foil Seal. 
Tryck fast och släta därefter ut överskottet 
av WetStop Foil Seal över kanterna på 
överlappen så försluts dessa.  

 Stränga ut WetStop Foil Seal med hjälp av 
anpassad applikator och tryck fast 
anpassade Rörmanschetter. Släta därefter 
ut överskottet av WetStop Foil Seal över 
kanterna på tätningarna så försluts dessa. 

 När ytorna har torkat/härdat kan keramik 
monteras. 

 
Förpackning 
 12 x 300 ml patron 
 

Lagring 
 Förvaras torrt, svalt och frostfritt. 
 12 månader i tätt, oöppnat emballage. 

 

Kompletterande produkter 
 SCHÖNOX WSF folie 
 SCHÖNOX WSA alternativt SCHÖNOX HA 

eller SCHÖNOX iFIX 

Teknisk data 
 Typ:  SMP 
 Färg:  Vit 
 Torrhalt: 100 % 
 Lösningsmedel:   Nej 
 Öppentid: Ca 20 minuter. 
 Härdningstid:  Ca 3 timmar. 
 Temp.beständig:  -40 oC till +90 oC. 
 Arb.temp: +5oC till +40oC.  
 Åtgång:  Ca 7,5 m/300 ml. 
 Verktyg: Fogpistol och  

   anpassad applikator. 
 
Alla angivna tider beror på temperatur och 
luftfuktighet samt de allmänna 
förhållandena på plats. 

  
OBS! Innan montering, se aktuell 
monteringsanvisning för folie. 
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| WetStop Foil Seal 
 

 WetStop tätningar, så som Inner-
/Ytterhörn, Tätband KL/SH, 
Rörmanschetter och Brunnsmanschetter. 

 

Säkerhet och miljö 
Märkning: Får ej förtäras. Vid förtäring 
uppsök läkare. Undvik kontakt med ögon och 
hud. Tvätta huden med tvål och vatten. 
Förvaras oåtkomligt för barn. 
 
Hantering och rengöring: Ohärdat lim, 
använd torr trasa. Härdat lim tas bort 
mekaniskt. 
 
Ytterligare information finns i 
Säkerhetsdatablad och Miljödeklaration. 
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The SCHÖNOX management system is certified 
according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

Informationen är baserad på laboratorie-
utredningar och lång praktisk erfarenhet. 
Uppgifterna är orienterande och avser att 
hjälpa användaren att finna den lämpligaste 
arbetsmetoden. Eftersom användarens 
produktionsförhållanden ligger utanför vår 
kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, 
påverkade av lokala omständigheter. I varje 
enskilt fall rekommenderas provning och 
kontinuerlig kontroll. 

SIKA SVERIGE AB 
Box 11550 

163 08 Spånga 
T +46 8 621 79 00 
www.schonox.se 

 


