
 

 

  

| SCHÖNOX® WSF 
 
SCHÖNOX WSF är en tätskiktsf olie som anv änds f ör ång- och v attentätning i v åtrum. Den uppf y ller BBV (By ggkeramikrådets) branschregle r  

f ör v åtrum. SCHÖNOX WSF är en av  f lera produkter i SCHÖNOX tätskiktssy stem Folie och måste anv ändas tillsammans med öv riga produk t er  

f ör att ge en godkänd konstruktion. 

 

Produktegenskaper 

 Ång- och v attentätt sy stem. 

 Ånggenomgångsm otstånd: sd 92 m, v ilket 

motsv arar Zv  3 446 320 s/m v id +23°C och 

RH 75 till 100 %. 

 Lättmonterad 

 Sky ddar känsliga underlag och 

konstruktioner mot ånga och v atten. 

 Extremt tät. 

 Ingår som en del i de branschgodk ända 

(BBV) konstruktionena. 

 

Användningsområde 
SCHÖNOX WSF är en av  f lera produkter i 

SCHÖNOX tätskiktssy stem Folie f ör ång- 

och v attentätning av  v åtrum. Den ska alltid 

anv ändas tillsammans med öv riga produkter 

f ör att v ara en godkänd konstruktion. 

 

 På golv  och v ägg i samband med 

keramiska plattor. 

 För inomhusbruk. 

 Storkök, kontakta Teknisk Serv ice. 

 Värmegolv  

 Där ett ång- och v attentätt skikt kräv s 

innan montering av  kakel- och klinker. 

 

Underlag 
 Anpassade v åtrumsskiv or 

 Cementbundna skiv or 

 Fibergipsskiv or 

 Cellplastskiv or med cementy ta 

 Äv en på betong, putsade y tor mm 

 Vid montering inomhus max 85 % RF, v id 

montering med SCHÖNOX HA och max 90 

% RF v id montering med SCHÖNOX iFIX. 

 Spackelskiktet i v åtrum ska uppf y lla ställda 

krav  när det gäller f all/lutning och 

skikttjocklek. 

 

 

Förbehandling av underlag 
 Underlaget ska v ara dokumenterat lämpligt 

f ör montering av  keramik. 

 Underlaget ska v ara rengjort och f ritt f rån 

olja och andra f öroreningar. 

 Av lägsna sv aga y tskikt. 

 Underlaget ska v ara f ast och torrt  samt 

hålla temperatur mellan +10°C till +25°C. 

 

Bruksanvisning 

OBS! Börja med att täta v äggarna f ör att 

sedan f ortsätta med golv et, så undv iks 

ev entuella skador på golv et på grund av  det 

beträds. 

 

Genomgående ska WetStop tätningar och 

SCHÖNOX WSF f olie öv erlappas med 

minimum 50 mm. 

 

Vägg 

 Montera Inner-/Ytterhörn med SCHÖNOX 

iFIX (Folie 1) eller WetStop Foil Seal (Folie 

2), beroende på v alt tätksiktssy stem. 

Montera däref ter Tätband KL i golv -

/v äggv inkeln med v ald produkt. Se till att 

Tätbandet öv erlappar Inner-/Ytterhörn. 

 Vid v al av  själv häf tande SCHÖNOX 

Tätband SH monteras de innan montering 

av  SCHÖNOX WSF. 

 Mät ut SCHÖNOX WSF f oliev åder f rån tak 

till golv  så v åderna öv erlappar Tätbandet i 

golv -/v äggv inkeln med ca 50 mm. Skär ut 

hål i f olien, där rör och dy likt kommer ut 

f rån v äggen. 

 

Applicera SCHÖNOX iFIX eller SCHÖNOX 

HA på v äggen, beroende på v alt 

tätskiktssy stem, och montera SCHÖNOX 

WSF f olie. Gnid f ast och släta ut med 

v erkty get Gnidde. Förslut samtliga 

öv erlappningar/sk arv ar med SCHÖNOX 

iFIX eller WetStop Foil Seal, beroende på 

v alt tätskiktsy stem. 

Om/där v åder möts kant-i-kant, öv erlappa 

med Tätband KL och f örslut med utv ald 

produkt f ör sy stemet. 

 Applicera däref ter SCHÖNOX iFIX eller 

WetStop FoilSeal (beroende på v alt 

tätskiktsy stem) runt rören och montera 

anpassad Rörmanschett. Förslut kanterna. 

Golv 

 Tätning av  golv  utf örs på samma sätt som 

f ör v ägg.  

 Vi f öljer Säker Vatten installations 

rekommendationer f ör hur brunnar och rör 

Teknisk data 

 Ty p:  Membran på bas av   

   poly propy lenv äv  och  

   modif ierad poly eten 

 Färg:  Ljusblå 

 Tjocklek: 3 446 320 s/m 

Temp.beständhet: Klarar upp till +60°C. 

 

 Följ aktuell SCHÖNOX 

monteringsanv isn ing Folie 

 

Ov annämnda tider är giv na ef ter normala 

f örhållanden (+18°C och 50 % RF). 
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ska monteras mm. Brunnar tillv erkade f öre 

1990 ska by tas ut. Följ däref ter detaljerad 

instruktion beroende på ty p av  brunn.  

Golv brunnen ska v ara f ast f örankrad 

bjälklaget och monterad enligt brunns-

tillv erkarens anv isningar. Brunnen ska 

v ara monterad i niv å med f ärdigt 

undergolv /tätskikt. Det ska f innas ett jämnt 

f all mot brunnen. Säkerställ att brunnen är 

ren, f ör att undv ika dålig v idhäf tning. 

Sugande underlag primas med SCHÖNOX 

KH. Förbered golv brunnen innan 

montering av  Brunnsmanschett. 

 Montera Brunnsmanschetten och limma 

med SCHÖNOX iFIX eller WetStop Foil 

Seal uppepå. 

 Applicera däref ter resterande golv y ta med 

SCHÖNOX iFIX eller SCHÖNOX HA 

beroende på v alt tätskiktssy stem, och 

montera SCHÖNOX WSF f olie. Se till att 

öv erlappa tätbandet.  

 Limma och f örsegla öv erlappen med 

SCHÖNOX iFIX eller WetStop Foil Seal, 

beroende på v alt tätskiktsy stem. 

 När y torna har torkat och härdat kan 

plattsättning utf öras. 

 

 För montering av  SCHÖNOX WSF f olie 

kan äv en SCHÖNOX HA anv ändas. OBS! 

Den kan bara anv ändas f ör att montera 

f oliev åderna, inte i öv erlapp. 

 För mer inf ormation se utf örlig och aktuell 

SCHÖNOX Monterings anv isn ing Folie.  

 

Förpackning 
 1 x 5 meter 

 1 x 30 meter 

 

Lagring 

 Förv aras torrt, sv alt och sky ddat mot 

solljus. 

 12 månader i tät, oöppnad f örpackning 

 

Kompletterande produkter 
 SCHÖNOX HA, lim f ör f olie 

 SCHÖNOX iFIX – lim f ör f olie äv en limning 

och f örsegling av  öv erlapp 

 WetStop Foil Seal - limning och f örsegling 

av  öv erlapp, SCHÖNOX Folie 2 

 WetStop olika tätningar: Inner-/Ytterhörn, 

Tätband KL/SH, Rörmanschetter och 

Brunnsmanschetter. 

 

 

Säkerhet och miljö 

Märkning: kräv s ej. 

 

Hanteringsf öreskr if ter: kräv s ej.  
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The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 

 

SIKA SVERIGE AB 

Box 11550 

163 08 Spånga 

T +46 8 621 89 00 

www.schonox.s e 

 

Informati onen är baserade på laboratori e-

utredning ar och lång praktisk erfarenhet. 

Uppgifterna är orienter ande och avser att 

hjälpa användar en att finna den lämpligaste 

arbetsmetoden. Eftersom användar ens 

produkti ons för håll anden ligger utanför vår 

kontroll , kan vi inte ansvara för arbetsresultat, 

påver kade av lokala omständig heter . I varje 

enskilt fall rekommender as provning och 

kontinuerlig kontroll . 
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