
   

| Produktegenskaber
 inde- og udendørs

 til gulv og væg

 gulvvarme

 kemikaliebestandig

 meget høj slidstyrke

 tåler højtryksrensning op til 100 bar

 fugebredde 2 - 20 mm

 gangbar efter 3 timer

| Anvendelsesområde
SCHÖNOX XR er en cementbaseret fugemasse 

til fugning af alle typer keramiske fliser, klinker, 

natursten o.lign. i fugebredder fra 2 - 20 mm. 

SCHÖNOX XR er specielt velegnet til hårde og 

ikke sugende fliser i områder med stor kemisk- 

og mekanisk belastning i f.eks. offentligt og 

industrielt miljø.

| Forberedelse
  fugerne skal være rene og tørre og 

fremstå med ensartet dybde

  klæber og løse partikler afrenses

  stærkt sugende fliser fugtes inden 

fugning og prøvefugning udføres 

  beskyt fugen mod træk og kraftig 

udtørring

   fugning kan normalt påbegyndes efter 

3 - 24 timer afhængig af den anvendte fli-

seklæb, samt temperatur og luftfugtighed

| Blanding
 25 kg SCHÖNOX XR blandes med ca. 4 liter 

vand. Bland fugemassen grundigt til en

homogen og klumpfri masse.

Anvendes fugemasse fra mere end et batch nr., 

anbefales det at blande pulveret, inden det 

blandes i vandet.

Dette for at undgå eventuelle farvenuancer 

i den færdige fuge.

Cementbaseret, vandafvisende, fleksibel og meget kemikalieresistent fugemasse.
SCHÖNOX XR anvendes til fugning af alle typer keramiske fliser, der udsættes for stor kemisk- og mekanisk 
belastning. Fugemassen er specielt beregnet til storkøkkener, svømmebassiner, produktionshaller, vaskehaller 
o.lign. i fugebredder fra 2 - 20 mm. Kan højtryksrenses.

| Tekniske data
   basis: 

cementbaseret pulver

  densitet:

   ca. 1625 kg/m3 

  brugstid: 

ca. 1 - 1½ time ved +20° C

   gangbar: 

efter ca. 3 timer 

  forbrug: 

0,5 - 3,0 kg/m² afhængig af flisestørrelse 

og fugebredde

  fugebredde: 

2 - 20  mm

 fuld afhærdning og styrke:

   efter 7 døgn 

  arbejdstemperatur: 

bedst mellem +10° C og +20° C

aldrig under +5° C

Alle angivne tider er afhængige af tempe-

ratur og luftfugtighed samt forholdene i 

øvrigt på den enkelte byggeplads
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For at opnå maksimal slidstyrke og kemi-

kaliebestandighed i den færdige fuge er det 

meget vigtigt, at den angivne vandmængde 

ikke overskrides. 

| Brugsanvisning
 bland SCHÖNOX XR maskinelt med rent,          

koldt vand til en homogen og klumpfri        

masse

 efter et par min. omrøres igen og fuge- 

massen er klar til brug

 bland ikke mere fugemasse end der kan  

anvendes inden for 1 time

 fordel den færdigblandede fugemasse  

diagonalt over fugerne med en gummi-

spartel

 vær omhyggelig med at arbejde fuge-

massen godt ind i fugen

 når fugemassen har sat sig (efter 25 min. 

afhængig af temperatur, relativ 

luftfugtighed og flisens sugeevne)

afvaskes fugen med en fugtig svamp eller

vaskebræt

  efter 2 - 3 timer bør man vaske fugerne  

igen med en fugtig svamp eller vaskebræt

  undgå at belaste fugen under hærdning

  direkte sollys og for høj temperatur på  

fugen kan medføre krakeleringer i den  

færdige fuge på grund af for hurtig

hærdning

  på gulve med gulvvarme skal varmen  

være slukket mindst 1 døgn før montering  

af fliserne og må tidligst tilsluttes 7 døgn  

efter fugning

2-20 mm
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| Emballage
 25 kg sæk

| Lagring
  opbevares tørt og køligt

 6 måneder i tæt, lukket emballage

| Sortiment
  Mørkegrå 25 kg 

  Grå  25 kg

| Kemikaliebestandighed
+       = resistens

(+)    = kortvarig resistens

Lud:

 natronlud  +

 klorbleklud  +

 ammoniak  +

 kalciumlud  +

 kalciumhydrox  +

Organiske syre:

 mælkesyre 1%  (+)

 fosforsyre 2%  +

 vinsyre 2%  +

 eddikesyre 2%  +

 citronsyre 2%  (+)

 oxalsyre 2%  +

 hypokloridopl. 2% +

 salpetersyre 2%  +

 svovlsyre 2 %  +

Olier:

 paraffinolie  +

 hydraolie  +

 madolie  +

 silikoneolie  +

 olivenolie  +

 solroseolie  +

| Kemikaliebestandighed
Opløsningsmidler:

 terpentin  +

 acetone   +

 etanol       +

 isopropanol  +

 butanol    +

Øvrigt:

 benzin     +

 cola   +

 sukkeropløsning 65% +

 vin   +

 NaCi opløsning 10% +

 CaCi opløsning 10% +

| Sikkerhed og miljø
   Se senest opdaterede sikkerhedsdata-

blad for produktet.
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Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika 

Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller 

mundtligt har givet til købere eller slutbrugere 

af produktet er afgivet i god tro efter vores egne 

erfaringer og baseret på godkendt praksis og det 

teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau 

på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag 

eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af 

nogen art, og som ikke medfører noget yderligere 

ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der 

måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. 

Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at 

undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores 

produkter er egnede til den påtænkte brug og i øv-

rigt at sørge for, at produkterne opbevares og an-

vendes på korrekt måde i overensstemmelse med 

meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete 

forhold, således at skader eller mindre tilfreds-

stillende resultater undgås.  Enhver ordre er alene 

accepteret og enhver leverance alene effektueret i 

henhold til  Sika Danmark A/S’ generelle salgs- og 

leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og 

accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. 

Vores udsendte kataloger opdateres ikke systema-

tisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug 

i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad 

skal betragtes som vejledende, med mindre andet 

er angivet.
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