
 

 

  

| SCHÖNOX® WSA 
 
SCHÖNOX WSA är ett lim som används för montering av tätskiktsfolien SCHÖNOX WSF, för tätning av våtrum i bostäder och dylikt. 
Produkten är en av flera i SCHÖNOX tätskiktssystem. Kombinationen av SCHÖNOX WSA och WSF, tillsammans med övriga produkter i 
WetStop konceptet ger en godkänd konstruktion. För applicering och montering följ den senaste SCHÖNOX monteringsanvisningen för Folie. 

Egenskaper 
mycket lättapplicerad 
  extremt bra limegenskaper 
  lång monteringstid 
  kraftigt klibb  
 till golv och väggar  
 är en av flera produkter i SCHÖNOX 

tätskiktssystem och ingår som en del i den 
branschgodkända (BBV) konstruktionen. 
 

Användningsområde 
SCHÖNOX WSA är en av flera produkter i 
tätskiktssystemet SCHÖNOX Folie 2 för ång- 
och vattentätning av våtrum. Den ska alltid 
användas tillsammans med övriga produkter 
i tätskiktssystemet för att vara en godkänd 
konstruktion. 
 
SCHÖNOX WSA används för att montera 
tätskiktsfolien SCHÖNOX WSF i våtrum, 
toalett, tvättstuga, utrymme med 
varmvattenberedare och liknande, innan 
montering av keramik. För inomhusbruk. 
Lämplig till skivmaterial, puts och andra 
cement ytor. 
 

Förbehandling av underlag 
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt 

för montering av keramik.  
Underlaget ska vara rengjort och fritt från 

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

85% RF) samt hålla temperatur mellan 
   +15° C till +25° C. 
 

Torktid 
Gångbar med SCHÖNOX WSF: efter ca 2 

timmar. 
Beläggningsbar med keramik: efter ca 4 

timmar. 
 

Bruksanvisning 
Säkerställ att luft- och material-

temperaturen är över +15° C.  
På sugande underlag monteras SCHÖNOX 

WSF omgående, på icke sugande bör 

limmet få en mer häftande yta innan 
montering.  

 Förbered underlaget så det är 
dokumenterat lämpligt för montering av 
tätskikt och keramik.  

Montera de olika WetStop tätningarna i 
turordningen enligt aktuell 
monteringsanvisning för SCHÖNOX Folie 
2. 

När turen kommer till SCHÖNOX WSA: 
applicera SCÖNOX WSA jämnt över ytan 
med roller. Rekommenderad åtgång är 0,3 
kg/m², se till att få god övervätning. 
Säkerställ öppentiden (t ex genom 
fingertest). Montera därefter tätskiktsfolien 
SCHÖNOX WSF i våt limfilm och tryck fast 
med SCHÖNOX Gnidde 6117, gnid fast 
från mitten av våden och ut. Kontrollera att 
övervätningen mellan lim och folie är god. 
När all folie är monterad, eftergnid med 
Gnidde för att undvika eventuell 
blåsbildning.  

Slutför tätningen av våtrummet enligt 
aktuell monteringsanvisning för SCHÖNOX 
Folie 2, se www.schonox.se. 
 

Förpackning 
 5 liter = 6,25 kg hink 
 10 liter = 12,5 kg hink 
 

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

 

Hälsa och miljö 
 
För ytterligare information se 
Säkerhetsdatablad och miljödeklaration. 
 
.  
 

Teknisk data 
Bas:  copolymer av etylen 

   och vinylacetat                
 Färg:  ljusblå 
Konsistens: smidig tixotropisk 
Viskositet: 50 000 mPas (Brookfield 

   RVT, 6 10 rpm, +25oC) 
 pH:   7,3 
 Torrhalt: ca 72 % 
Densitet: ca 1250 kg/m² 
Öppentid:  

  - sugande underlag: ca 15-20 min 
  - icke sugande underlag: 20-60, vid 
  + 15 oC. 

Gångbar: ca 2 tim (med WSF) 
Beläggningsbar:  ca 4 tim 
Arb.temp: Ej under +15oC. Bäst vid  

+15oC till +25oC.  
Gäller även underlag  

  och pulver. 
Åtgång:  Ca 0,3 kg /m² 

   
 
Alla angivna tider beror på temperatur- och  
luftfuktighet samt de allmänna förhållandena 
 på platsen. 

                        
 

 

|  www.schonox.se  |  

487787, 487790 

Produktinformation 
2014-08-08 Ersätter: 2014-07-23 



 

 

  

| SCHÖNOX® WSA 
 

|  www.schonox.se  | 

The SCHÖNOX management system is certified 
according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

 

Produktinformation 
2014-08-08 Ersätter: 2014-07-23 
 

Informationen är baserade 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 
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