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Folie membran 

SCHÖNOX WSF er en riss overbyggende fleksibel folie membran, laget av en strekkfast polyetylen folie og laminert med en ikke vevd 

polypropylen på begge sider. SCHÖNOX WSF er anbefalt som membran i private baderom og offentlige våtrom under keramiske flise r. 

SCHÖNOX WSF kjennetegnes av meget enkel installasjon og meget lave indre spenninger. Den ikke vevde polypropylen av SCHÖNOX W SF 

sikrer god vedheft ved liming av folien til underlaget og ved montering av keramiske fliser til folien. Godkjent iht. ETAG 022. For innendørs 

bruk. 

 bruk. 

Produktegenskaper 

 Godkjent iht. ETAG 022  

 EMICODE EC 1PLUS R: svært lav emisjon, 

regulert 

  Riss overbyggende 

 Vanndamp tett 

 Vanntett 

 Fleksibel 

 Lave spenninger 

 Enkel å påføre 

 God vedheft med SCHÖNOX flislim 

 Godt egnet for gulv med varme 

 Kjemisk resistent 

 For innendørs bruk 

 

Bruksområder 

 I høyt belastede våt rom som for eksempel 

dusjrom i idrettshaller, terapirom på 

sykehus og lignende. 

 I normalt belastede våt rom som baderom 

og dusj rom 

 For steam badstuer 

 For stor kjøkken og bil vaskehaller 

 

Underlag 

 Betong 

 murverk (hel fuget) 

 gulvsparkel og hurtigstøp 

 gipsavretting 

 gipsplater 

 gamle underlag som keramiske fliser 

og terrasso 

  

 

Forbehandling av underlaget. 

 Underlaget skal være stabilt, bæredyktig og 

ha permanent tørrhet. Fast rent, fritt for olje 

fett, støv, og lignende som kan redusere 

heften. 

 Svake og løse overflater fjernes mekanisk,  

 porøse betongunderlag utbedres med egnet 

SCHÖNOX produkt.  

 Gamle keramiske fliser eller lignende skal 

sitte godt fast og må rengjøres grundig, evt. 

slipes ned. 

 Alle vannløselige limrester skal fjernes 

fullstendig. 

 Ved påfølgende legging av keramiske 

 fliser skal betongen være minst 28 dager 

gammel og ha en restfuktighet på < 85 %. 

 

Bruksanvisning 

 Underlaget må kontrolleres før liming. Ved 

ujevnheter sparkles underlaget med egnet 

SCHÖNOX produkt. 

 Tilpass folien i riktige lengder/bredder før 

arbeidet starter. 

 Bevegelsesfuger samt overgang gulv/vegg 

må tettes med SCHÖNOX ST eller 

SCHÖNOX ST-BT selvklebende bånd. 

Innvendige hjørner må tettes med 

SCHÖNOX ST-IC og utvendige hjørner 

med SCHÖNOX ST-EA 

 Gulvavløp (sluk) skal tettes med 

SCHÖNOX ST BC eller ST BC-L, rør 

gjennomføringer skal dekks med 

SCHÖNOX ST-D 

 Tette tilbehør som nevnt nedenfor skal 

monteres før SCHÖNOX WSF: SCHÖNOX 

ST/ST-EA/ST-IC/ST-BT/ST-BC/ST-BC-L 

 Selvklebende bånd SCHÖNOX ST-BT og 

selvklebende sluk mansjetter SCHÖNOX 

ST-BC/ST-BC-L skal monteres først i 

systemet direkte etter priming. 

 Rør mansjetter SCHÖNOX ST-D må 

monteres vått i vått med SCHÖNOX iFIX 

 Monterings anvisning av SCHÖNOX 

WSF med SCHÖNX iFIX: 

 Monter membran tilbehøret SCHÖNOX 

ST/ST-EA/ST-IC i et ferskt lag med 

SCHÖNOX iFIX, påført med maler rulle 

eller pensel. 

 Påfør SCHÖNOX iFIX på et område som 

kan bli dekket med SCHÖNOX WSF i løpet 

av ca.15 minutter. Press SCHÖNOX WSF 

duken inn i SCHÖNOX iFIX massen med 

en plast sparkel for å unngå luftlommer og 

få en mest mulig jevn overflate. 

 Det er viktig å unngå luftlommer mellom 

SCHÖNOX WSF og SCHÖNOX iFIX. Vi 

anbefaler å glatte fra midten og ut mot 

kantene. 

 Det kreves minst 5 cm overlapping i alle 

Tekniske data 

 Farge: Lyse blå 

 Bredde: 1,00 m 

 Lengde: 5 m og 30,0m 

 Tykkelse: ca.0,5 mm 

 Densitet: ca.200 g/m2 

 Arb.temp: Ikke under +5 °C 

 Temp.bestandighet: -30 °C - +90 °C 

 sd-verdi  >95 m 

 UV-bestandighet: min. 450 timer 

Kjemisk resistent mot: 

 Saltsyre 3% 

 Svovelsyre 35% 

 Melkesyre 5% 

 Kaliumhydroksid 3% / 20% 

 Natriumhypokloritt 0,3g / ltr 

 Sitronsyre 10% 

 Sjøvann 20 g / l havsalt 
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 skjøter. For å forsegle overlappene mellom 

forskjellige SCHÖNOX WSF ark, mellom 

ikke selvklebende tilbehør og mellom 

tilbehør og SCHÖNOX WSF disse tettes 

med SCHÖNOX iFIX. Hele overflaten av 

SCHÖNOX ST-BT selvklebende bånd og 

SCHÖNOX ST-BC/ST-BC-L selvklebende 

slukmansjetter må overdekkes med 

SCHÖNOX iFIX 

 For mer informasjon om membrantilbehøret 

se, respektive datablader for SCHÖNOX ST 

Emballasje 

 5 m rull 

 30 m rull 

 

Lagring 

 SHÖNOXWSF lagres kaldt, tørt og 

horisontalt. 

 Holdbarhet 2 år i uåpnet emballasje 

 

EMICODE 

 EC1PLUS: svært lavt utslipp 

 

Instruksjoner 

 Følg relevante produkt datablader ved bruk 

av komplementere produkter. Er du i tvil 

anbefaler vi å kontakte produsenten. 

 SCHÖNOX WSF er ikke egnet for direkte 

kontakt med løsemiddebaserte 

tetningsmidler eller lim. I stort kjemiske 

belastede områder og hvis det kan komme i 

kontakt med olje, drivstoff eller alkohol 

kontakt leverandør før bruk  
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Informasjonen er basert på laboratorieprøver og 

lang erfaring. Opplysningene er orienterende og 

har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne frem til 

riktige produkttyper og arbeidsmetoder Da 

arbeidsforholdene ligger utenfor vår kontroll, kan 

vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater som 

oppnås, med mindre en reklamasjon skyldes feil 

ved ett av våre produkter. 

 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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