
 

| SCHÖNOX
®
 ST BT 

 

Produktinformasjon 

Dato: 04/03/2014 

 

6325 

6349 

6385 

 SCHÖNOX ST-BT tilbehøret inngår i en systemoppbygging som supplerende produkter til SCHÖNOX membransystemer. 

SCHÖNOX ST-BT benyttes overgang gulv-vegg, hjørner, i sluk og over bevegelsesfuger Innendørs. Inkluderer også slukmansjetter. 

 

Egenskaper 

 Svært bruddfast 

 Alkaliebestandig 

 Tverrelastisk 

 Varig elastisk 

 Vanntett 

 Vannfast 

 Aldringsbestandig 

 Lett å bearbeide 

 Hefter godt mot SCHÖNOX membraner 

 

Bruksområder 

SCHÖNOX ST BT egner seg til bruk 

sammen med SCHÖNOX membraner (se 

aktuelle produktinformasjoner for 

SCHÖNOX membraner): 

 I våtområder med stor belastning. 

 SCHÖNOX ST-BT tetningsbånd og 

SCHÖNOX ST-BT systemkomponenter 

oppfyller kravene i EU-normen 

EOTA/ETAG 022 Guideline for European 

Technical Approval of watertight kits for 

wet room, floors and walls (membraner for 

vegg og gulv i våtrom). 

 

OBS! SCHÖNOX ST BT produkter skal 

IKKE benyttes utendørs eller i 

svømmebasseng. 

 

Underlag 

Følgende underlag er egnet: 

 Betong (minst 3 måneder gammel) 

 Porebetong 

 Sementpuss, kalksementpuss, trykkfasthet 

>2,5 N/mm2) 

 Gipsplater 

 Våtromsplater 

 Murverk 

 Sementstøp 

 Keramiske fliser 

 Hurtigstøp 

 Gipsbaserte gulv 

 

Forbehandling av underlag 

 Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, 

fast, bæredyktig og dimensjonsstabilt. 

 Underlaget skal være fritt for støv, smuss, 

olje, voks, fett, løse partikler og andre 

skillemidler som kan reduserer vedheften. 

 Overflatebehandlinger eller løse/svake 

sjikt må fjernes mekanisk på egnet måte, 

f.eks. ved sliping, børsting, sandblåsing 

eller fresing. 

 Gamle vannløslige lim skal fjernes 

fullstendig. 

 Gamle vannresistente lim fjernes mekanisk 

så langt som mulig. 

 Gamle gulv av keramiske fliser skal 

være grundig rengjort og slipes. 

 Huller i betongen, samt grov poret 

betongunderlag, skal sparkles med 

SCHÖNOX PL. 

 

Bruksanvisning 

 SCHÖNOX ST BT selvheftende produkter 

limes direkte på underlaget før påføring av 

membran. Sørg for å fjerne luftlommer, 

samt unngå kanter på produktet. 

 Bruk alltid SCHÖNOX membran, også for 

påfølgende membranlag på hele 

overflaten. 

 I overgangene skal membranbåndet, 

mansjettene og hjørnene legges med en 

overlapping på minst 5 cm. Når alle 

detaljene er utført kan membranen legges 

på hele overflaten (se produktinformasjon 

for SCHÖNOX membraner). 

Tilbehøret forsegles med et nytt 

membranlag.  

 

Emballasje 

 SCHÖNOX ST BC Slukmansjett 

selvheftende 370 mm x 370 mm. 

  

 SCHÖNOX ST BC-L Slukmansjett 

selvheftende 250 mm x 1500 mm 

 

 SCHÖNOX ST-BT Membranbånd 

selvheftende 100 mm x 20 m 

 

Lagring 

 Oppbevares tørt og kjølig, beskyttes mot 

sollys 

 Holdbar i 1 år 

 

 

 

 

Tekniske data 

SCHÖNOX ST-BC slukmansjett  

 Mål:  370 mm x 370 mm 

 Tykkelse: ca. 1,1 mm 

 Vekt  1635 g/m2 

 Belegg: Thermobonded 

polypropylen non woven, 

selvheftende butyl gummi. 

 Farge:  Grå 

 Temperatur- 

bestandig: - 5 °C til + 60 °C 

 

SCHÖNOX ST-BC-L slukmansjett  

 Mål:  250 mm x 1500 mm  

 Tykkelse: ca. 1,1 mm 

 Vekt  1635 g/m2 

 Belegg: Thermobonded 

polypropylen non woven, 

selvheftende butyl gummi. 

 Farge:  Grå 

 Temperatur- 

bestandig: - 5 °C til + 60 °C 

 

SCHÖNOX ST BT Membranbånd 

selvheftende: 

 Mål:  100 mm x 20 m 

 Tykkelse: ca. 0,75 mm 

 Vekt  1635 g/m2 

 Belegg: Thermobonded 

polypropylen non woven, 

selvheftende butyl gummi. 

 Farge:  Grå 

 Temperatur- 

bestandig: - 5 °C til + 60 °C 

 

 

 

 

 

Alle verdier er omtrentlige og er 

underlagt klimatiske svingninger. 
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Helse og miljø 

 SCHÖNOX ST BT tilbehør gir ingen 

helsemessige skader. Materialet trenger ikke å 

behandles som spesialavfall. Rester, ulike 

overflatebelegg. SCHÖNOX ST BT -tilbehør 

skal behandles som byggeplassavfall. 

 

Merk 

 Følg de aktuelle produktinformasjoner når du 

bruker komplementære produkter. Hvis du er i 

tvil, anbefaler vi å innhente ytterligere 

opplysninger fra produsenten. 

 SCHÖNOX ST BT er ikke egnet for direkte 

kontakt med løsemiddel 

baserte membran, fugemasser eller lim. 

 I spesielt kjemiske belastede områder og hvis 

de blir utsatt for olje, drivstoff eller alkohol, be 

om ytterligere opplysninger før bruk. I 

tvilstilfeller skal det utføres en 

bestandighetstest. 

 Kravene i de relevante gyldige standarder, 

retningslinjer og datablad gjelder. 
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Casco Schönox Norway AS 

Fløisbonnveien 6 

1411 KOLBOTN 

Tlf.: 66 81 94 00 

Fax: 66 81 95 51 

E-mail: casco@akzonobel.com 

914 673 631 

www.schonox.no 

 

The SCHÖNOX management system is certified 

according to ISO 9001 and 14001 by DQS. 
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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. 
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