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|  Priming

Underlag

Underlaget må være jevnt, tørt, hardt, stabilt, uten sprekker og smuss. Løse rester av sementslam, gips, maling og lim-

rester fjernes mekanisk ev. sandblåses og støvsuges. Betong som har en porete struktur og stort vannoppsug, primes med  

SCHÖNOX KH 1:3 blandet med vann.

Priming*

Overflate Anbefalinger
Fuktighet i 
underlaget 

Primer : vann
Primerforbruk 

uten vann, 
minimumsforbruk

Tørketid
( Avhengig av 

luftfuktighet og 
temperatur)

Betong
Minimum 3 måneder 

gammel
≤ 85 % RF KH 1:3 40 gr 15-30 min

Påstøp av betong
Minimum 28 dager 

gammel
≤ 85 % RF KH 1:3 40 gr 15-30 min

Sementbasert 
avrettingsmasse med 
varmekabler

Minimum 28 dager 
gammel

≤ 85 % RF KH 1:3 40 gr 15-30 min

Sementbaserte hånd-
sparkler på vegger og 
gulv

Ifg. standard ≤ 85 % RF KH 1:3 40 gr 15-30 min

Puss
Ifg. standard

minimum 
14dager gammel

≤ 85 % RF KH 1:3 60 gr 15-30 min

Murverk
Ifg. standard

uten skjøt
Tørt KH 1:3 40 gr 15-30 min

Våtromsplater av 
polystyren

Ifg standard Tørt

Gipsplater Ifg standard Tørt KH 1:1 75 gr 24 timer

Sementfiberplater Ifg standard Tørt KH 1:3 40 gr 15-30 min

Gamle fliser
Stabilt, og fritt 

for smuss.
SHP 100 gr 3 timer

* Områder med uthevet skrift må primes.

Er veggkonstruksjonen av en slik art at man trenger en vanndamptetthet på over 50 SD, må SCHÖNOX SPR brukes.  

Påføringen av SPR gjøres med en korthåret malerrulle i to omganger. Første påføring med ca. 150 gr/m², andre påføring 

med SPR ca.100 gr/m². Denne kombinasjonen med SCHÖNOX HA og SPR primer, vil gi en vanndampmotstand på ca. 57 SD.  



|  SHOWERLINE våtromssystem

Påføring av membransystemet (SCHÖNOX HA med tilbehør)

Først monteres tilbehøret i flytende membran, hvis det ikke har lim på baksiden. 

Montering av SHOWERLINE våtromssystem 

Montering av forseglingsbånd SCHÖNOX ST (membranbånd)

Påfør SCHÖNOX HA med kost i hjørnene der båndet skal monteres. Ikke 

påfør mer enn 5 meters lengde. Press så SCHÖNOX ST ned i den ferske 

membranen, og sørg for at det ikke er luftlommer. Må man overlappe 

båndet, skal dette gjøres med minimum 6 cm overlapp. Sørg for at  

båndet alltid legges i fersk membran, som ikke er skinnherdet. Membran-

bånd brukes i overgang mellom gulv og vegg, og på materialskjøter.

Montering av innvendige og utvendige hjørner:

SCHÖNOX ST-IC - innvendige hjørner

SCHÖNOX ST-EA - utvendige hjørner

Påfør SCHÖNOX HA med kost i innvendige og utvendige hjørner der hvor båndet skal legges. Press SCHÖNOX ST-IC eller 

SCHÖNOX ST-EA inn i membranen, og pass på at det ikke blir luftlommer og at SCHÖNOX HA ikke skinnherder.

Rull deretter SCHÖNOX HA i et tett sjikt over de innvendige og utvendige hjørnene hvor båndet er montert. Press ut luft-

lommene umiddelbart, og sørg for at tettebåndene alltid monteres i nypåført SCHÖNOX HA, og unngå skinndannelse.

SCHÖNOX 
Membran

ev.
SCHÖNOX
Primer

ev. SCHÖNOX 
Primer

SCHÖNOX ST

Gips- eller våtromsplate



|  Installasjon av forseglingsbånd og membranbånd 

   Montér SCHÖNOX ST i den våte mem-

branen.

   Området vegg til vegg: Smør 

SCHÔNOX HA på toppen av SCHÖNOX 

ST IC og ytterligere på den delen hvor 

SCHÖNOX ST skal monteres.

   Press SCHÖNOX ST i den våte mem-

branen.

   Påfør SCHÖNOX HA på underlaget 

i hjørnene.

   Montér umiddelbart SCHÖNOX ST-IC

(SCHÖNOX ST-EA) i den våte membranen.

    Områdene vegg til gulv: Smør 

SCHÖNOX HA på toppen av SCHÖNOX 

ST-IC og ytterligere på den delen hvor 

SCHÖNOX ST skal monteres.
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 Alle flater i våtsonene skal behan-

dles med SCHÖNOX HA. I mindre 

våtrom må alle flatene betraktes 

som våtsone.  Dersom SCHÖNOX 

HA skal rulles på, røres membran-

en opp.  Påfør først et strøk med 

rull eller pensel i hjørner, over 

bevegelige fuger, rundt rørgjen-

nomføringer og rundt overganger 

til sluk, evt. påføres en gang med 

tannet sparkel.  Bevegelsesfuger, 

samt gulv- og vegg-sammenslut-

ningsfuger, skal utstyres med 

Membranbånd ST som legges 

i det første strøket. Med andre 

strøk sørger man for en fullsten-

dig innbygging av båndene. Alter-

nativt benyttes Membranbånd BT 

(selvheftende).  Pass på å fjerne 

luftlommer etc. 



|  Montering av rørmansjetter 

 Velg en egnet størrelse på rørmansjetten ved å bruke følgende tabell:

Rørmansjett

Rørdiameter Mansjettstørrelse

Mansjettnavn

SCHÖNOX  ST – D4        6-12 mm 120 x 120 mm

SCHÖNOX  ST – D8      15-20 mm 120 x 120 mm

SCHÖNOX  ST - D15       24-30 mm 120 x 120 mm

SCHÖNOX  ST – D17       28-35 mm 150 x 150 mm

SCHÖNOX  ST – D21      35-50 mm 150 x 150 mm

SCHÖNOX  ST – D35      42-50 mm 150 x 150 mm

SCHÖNOX  ST – D40      50-65 mm 180 x 180 mm 

SCHÖNOX  ST – D65   100-120 mm 250 x 250 mm

1 2

  Ved gjennomføringer i gulv og på vegg skal ST mansjett 

i riktig størrelse benyttes. Påfør SCHÖNOX HA i området 

rundt rørene der mansjetten skal monteres. Montér riktig 

mansjett, SCHÖNOX STD 4/8/15/17/21/ 35/40/65 på røret 

og press denne inn i den ferske membranen. Pass på at 

det ikke blir luftlommer, og at SCHÖNOX HA, ikke skinn-

herder.

  Mansjetten skal overdekkes med membran, men ikke 

gummiringen. Etter at mansjetten er montert i membranen, 

skal denne også smøres med membran. Gummiringen 

innerst på mansjetten skal imidlertid ikke smøres med 

membran. 



|  Montering av slukmansjetter

Følg bruksanvisning ved montering av slukmansjett

Til forsegling rundt slukene brukes slukmansjett SCHÖNOX ST-FC. Påfør 

SCHÖNOX HA med kost i området rundt sluket der mansjetten skal legges. 

Press deretter mansjetten SCHÖNOX ST-FC ned i membranen, og sørg for 

at det ikke er luftlommer og at SCHÖNOX HA ikke skinnherder. Eventuelt 

brukes selvheftene mansjett (SCHÖNOX ST-BC). Når membranen er herdet, 

monteres klemringen . Skjær så ut hullet i mansjetten.

Montering av SCHÖNOX ST-BC Butyl mansjett 

SCHÖNOX ST-BC (for montering til sluk med skrudd klemring). Veiledning: 

Først rengjøres og primes underlaget. Fjern beskyttelsespapiret og lim  

ST-BC (butylmansjett) ned til sluket. Vær nøye slik at all luft presses ut og 

at mansjetten ligger fint uten folder. Press på plass klemringen for hånd slik 

at mansjett og klemring kommer godt på plass. Skru til klemringen ved å 

«krysskru» slik at klemringen ikke dras ned skjevt.b Smør så membranen 

over mansjetten og ned til klemring. Vent til dette strøket er tørt før neste 

strøk påbegynnes. Renskjær overflødig manskjett hvis noe stikker ut på un-

dersiden av klemringen. Påfør flere lag med membran slik at man er sikker 

på og ha lagt på min. 0,5 mm.

   Fjern filmen på baksiden av mansjet-

ten SCHÖNOX ST-BC og press forsiktig 

denne siden ned mot underlaget og 

sluket.

  Skjær et hull for sluket iht. produ-

sentens bruksanvisning.

ev. SCHÖNOX PRIMER
SCHÖNOX ST-BC 

SCHÖNOX HA

SCHÖNOX HA
avsluttes her

Klemring

Sluk

Skrudd klemring Klemring Limflens

SCHÖNOX ST-FC + +

SCHÖNOX ST-BC + +



|  Påføring av SCHÖNOX HA

   Snu deretter brettet, og glatt mem-

branen til en fin og slett overflate.

SCHÖNOX HA er en klar til bruk, dispersjonsbasert, løsemiddelfri membran. 

Trenger ikke omrøring før bruk. 

Tekniske data

  Tørketid ved forskjellige tykkelser  

3 timer ved + 20 oC/50 % rh ved 0,45 mm vått sjikt

5 timer ved + 20 oC/50 % rh ved 0,9 mm vått sjikt

16 timer ved + 20 oC/50 % rh ved 1,8 mm vått sjikt

Avhengig av bygningsforhold vil dette gi forskjellig tørketid. 

Lavere temperatur og høyere fuktighet, medfører lengre tørketid.

  Arbeidstemperatur ikke under + 5 oC

Bruksanvisning:

For 0,5 mm tørr film sjikttykkelse:  

For sprekkoverbygging Kategori iht. ETAG 022 del 1 (0,4 mm) og 2 (0,75 mm).

Det første sjiktet av SCHÖNOX HA påføres med en kost eller rulle,og la det 

første sjiktet tørke i min. 3 timer (ved +20 °C) før det andre strøket påføres. 

Ev. kan membranen påføres i en omgang med tannet brett.

Skrudd klemring Klemring Limflens

SCHÖNOX ST-FC + +

SCHÖNOX ST-BC + +

   Påfør SCHÖNOX HA med tannet brett.



|  Påføring av membran

Strøk nummer 2 kan påføres med kost eller rull, alternativt kan man bruke 

en tannsparkel som membranen trekkes ut med. Snu deretter brettet, og 

glatt membranen til en fin og slett overflate. Sørg for at den totale leg-

getykkelse av SCHÖNOX HA ikke er mindre enn 0,5 mm tørt sjikt. Sørg for at 

det totale forbruket av SCHÖNOX HA ikke er mindre enn 1,4 kg/m2.

For 1 mm tørr film sjikttykkelse:

Det våte filmsjiktet må være 1,8 mm med et forbruk på 2,8 kg/m². Det anbe-

fales å benytte en tannbrett for deretter å jevne med den slette siden brettet. 

Bruk en kost i hjørner og overganger.

Rengjør verktøyet umiddelbart etter bruk.

Beskyttelse av SCHÖNOX HA vanntett membran: 

Steng av rommet så ingen kan tråkke i den ferske membranen. Skal det ut-

føres arbeid oppå ferdiglagt membran, så skal denne beskyttes med plater 

slik at man ikke tråkker på membranen. Ikke skru eller lag hull i membran-

sjiktet. 

Er membranen skadet, eller det er hull i den før flislegging, skal dette rettes 

med et nytt sjikt av SCHÖNOX HA i rett tykkelse. 

   Påfør SCHÖNOX HA med rull eller 

tannbrett og la det tørke i 3 timer.

   Etter min. 3 timer (ved + 20 oC) 

kan det ev. andre strøket påføres.



|  Legge fliser eller naturstein på SCHÖNOX HA

Legge fliser eller naturstein på membransjiktet av SCHÖNOX HA

Etter min. 3 timer er det mulig å starte flislegging på membransjiktet av SCHÖNOX HA. Hvis SCHÖNOX HA påføres i  

1 mm tørr film, tørkes den over natten (16 timer). Tabellen under anbefaler relevant flislim til liming av keramikk, fliser og 

naturstein med hensyn til horisontale og vertikale overflater og vannbelastning.

Områder som SCHÖNOX HA legges i og en oversikt over hvilket lim man kan bruke:

+*- Anbefalt

Merk: Følgende områder er ikke inkludert i denne anbefalingen.

Byggekonstruksjoner utendørs.

Gulv med stor vannbelastning og som blir utsatt for kraftig rengjøring.

Gulv og vegger i basseng som innholder drikkevann innvendig og utvendig. 

Gulv og vegger i storkjøkken og produksjonslokaler hvor det brukes kjemikalier. 

Merk:

SCHÖNOX HTL og SCHÖNOX TL (dispersjonsbasert flislim) kan kun brukes sammen med absorberende fliser iht. ISO 14411/BIII 

vannabsorberende < 10 vekt %. Ikke absorberende fliser iht. ISO14411 AI/AII/BI/BII og naturstein kan kun sementbasert flislim 

benyttes.

Merk:

Rengjør verktøyet umiddelbart etter bruk i vann. All informasjon i dette dokument er tilpasset lokale regler og normer.

Vanntett sjikt av SCHÖNOX HA 
med det rette limet 

Gulv og vegger, 
med kort og lite 
vannbelastning 

Vegger, med kort og 
noe vannbelastning.

Gulv, med kort og noe 
vannbelastning.

Byggekonstruksjoner 
I Innendørs områder
som er vått område 

uten vanntrykk.

SCHÖNOX Q4 +* +* +* +*

SCHÖNOX Q4 RAPID +* +* +* +*

SCHÖNOX Q6W +* +* +* +*

SCHÖNOX Q6 +* +* +* +*

SCHØNOX Q12 +* +* +* +*

SCHÖNOX Q8 +* +* +* +*

SCHÖNOX TT – S8 +* +* +*

SCHÖNOX TT – S8 RAPID +* +* +*



|  Systemet består av følgende komponenter
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 Tilbehør

SCHÖNOX ST – Membranbånd

SCHÖNOX BT – Membranbånd (selvheftende)

SCHÖNOX ST-IC – innvendig hjørne

SCHÖNOX ST-EA – utvendig hjørne

SCHÖNOX ST-D4 – rørmansjett 6-12 mm

SCHÖNOX ST-D8 – rørmansjett 15-20 mm

SCHÖNOX ST-D15 – rørmansjett 24-30 mm

SCHÖNOX ST-D17 – rørmansjett 28-35 mm

SCHÖNOX ST-D21 – rørmansjett 35-50 mm

SCHÖNOX ST-D35 - rørmansjett 42-50mm

SCHÖNOX ST-D40 – rørmansjett 50-65 mm

SCHÖNOX ST-D65 – rørmansjett 100-120 mm

SCHÖNOX ST-FC – slukmansjett

SCHÖNOX ST-BC – slukmansjett - selvheftende

SCHÖNOX MG-L ( design sluk)

 Primer

SCHÖNOX KH 

SCHÖNOX SHP

SCHÖNOX  SPR

 Membran

SCHÖNOX HA 

 Flislim 

SCHÖNOX Q4

SCHÖNOX Q4 Rapid

SCHÖNOX Q6 W

SCHÖNOX Q6

SCHÖNOX Q12

SCHÖNOX Q8

SCHÖNOX TT- S8

SCHÖNOX TT- S8 Rapid 
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|  Legge fliser eller naturstein på SCHÖNOX HA

 Fugemasse

SCHÖNOX SU 

SCHÖNOX UF-Premium 

 Mykfug

SCHÖNOX AS

SCHÖNOX ES

SCHÖNOX SMP

SCHÖNOX MES


