
Tekniset tiedot
Säilyvyysaika n. 30 minuuttia lämpö-
tilan ollessa +20 °C
Kävelynkestävä n. 6 tunnin kuluttua
Täysin kuormitettava n. 7 päivän ku-
luttua
Työstölämpötila: ei saa olla alle +5 °C
Sauman leveys:large format, fully vit-
rified tiles and glass ceramics sau-
moissa 1 - 10
Sauman leveys:absorbing ceramic ti-
les and for polished and impervious
natural stones (incl. discoloration sen-
sitive stones) saumoissa 1 - 5
Materiaalin menekki 0,3–3,0 kg/m²
laatta- ja saumakoon mukaan
Väri: saatavilla monissa eri väreissä
Lämpötilankestävyys -20–+80 °C

Tuotteen ominaisuudet
täyttää standardin DIN EN 13888 omi-
naisuutta CG2 WA koskevat vaatimuk-
set
EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt
M1 Hyväksyntä
Vähäpölyinen
nopea asettuminen
vedenkestävä
pakkasenkestävä
tartuntapohjuste
erittäin helppo työstää
estää luonnonkiven reunojen värjäyty-
mistä
vettä ja likaa hylkivä
joustava
siisti ulkonäkö
sisältää tekohartsia
hyvä täyttävyys
tarttuu hyvin reunoihin
ihanteellinen lasitetuille laatoille
soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin
kovettuu muodostamatta halkeamia
erinomainen kulutuskestävyys
tiivis laasti
REACH:n mukainen matala kromipitoi-
suus

Käyttöalueet
SCHÖNOX SF DESIGN soveltuu seuraa-
vien materiaalien saumaamiseen:
lasitetut laatat
kivipuristelaatat
Luonnonkivilaatat
Lasimosaiikki
lasilaatat
betonikivilaatat
tekokivi
värjääntymisvaaralle alttiit luonnonki-
vet
Solnhofer-luonnonkivilaatat
jura- ja kristallimarmori
magmakivet

soveltuu seuraaviin saumauskohteisiin:
seinät ja lattiat
parvekkeet ja terassit

julkisivut
normaalisti kuormitettavat liiketilat
kostea- ja märkätilat

Kemialliseen kuormitukseen soveltuu
parhaiten SCHÖNOX-epoksihartsisauma-
laasti.
Painepesurilla tai happamilla puhdis-
tusaineilla puhdistettaville pinnoille so-
veltuu parhaiten SCHÖNOX CF DESIGN tai
SCHÖNOX XR.
Saumattaessa luistamattomia tai kar-
keita lattiapintoja sekä lasitettuja laattoja
härmä on poistettava huolellisesti tuo-
reeltaan (saumausta ja puhdistusta on
kokeiltava etukäteen).
Mikäli käytetään kiillotettuja lasitettuja
laattoja, pigmenttiaineet saattavat kiin-
nittyä laattojen pinnan mikrohuokosiin.
Tästä syystä ei ole suositeltavaa käyttää
voimakkaasti laattojen väristä eroavaa
saumalaastia.
Mikäli laattapakkauksessa ei ole ohjeita
laattojen saumauksesta tai esikäsitte-
lystä, suosittelemme kysymään laatto-
jen valmistajalta tehdasesikäsittelystä.
Mikäli laattoja ei ole esikäsitelty teh-
taalla tai asiasta ei ole varmaa tietoa,
on tehtävä koesaumaus ja hankittava
ohjeita saumaukseen ja kyllästysaineen
valintaan puhdistus- ja hoitoainevalmis-
tajalta.
Lasimosaiikin kiinnittämiseen ja sau-
maamiseen höyrysaunoissa suositellaan
SCHÖNOX CF -epoksihartsikiinnitys- ja
saumauslaastia.
Lasilaattojen, lasimosaiikin, boordilaatto-
jen ja muiden päällystemateriaalien sau-
maus saattaa päällysteestä riippuen (tar-
kista valmistajalta) edellyttää kvartsihie-
katonta saumauslaastia.

Alustavaatimukset
Saumojen sivujen on oltava puhtaat, ei-
vätkä ne saa sisältää erottavia aineita.
Kaavi saumat puhtaaksi ylimääräisistä
laastipurseista heti laattojen asentami-
sen jälkeen.
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Tuoteseloste

SCHÖNOX® SF DESIGN
Joustava, sementtipohjainen erikoissaumalaasti
Erityisesti suurikokoisten porsliinilaattojen-, imukykyisten keraamisten-, värjääntymisherkkien- ja vär-
jääntymättömien luonnonkivilaattojen-, sekä lasimosaiikin saumaamiseen sisällä ja ulkona, lattialla ja
seinillä. Saatavilla eri väreissä. SCHÖNOX SF DESIGN on optimoitu nopeaan sitoutumiseen, väripysyvyy-
teen, saumatarttuvuuteen ja paranneltuun kulutuksenkestävyyteen.
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Saumausajankohta vaihtelee 3-24h
riippuen käytetystä kiinnistyslaas-
tista ohutlaastikerroksessa. Käytet-
täessä suuria laattoja, sitoutumisaika
voi pitkittyä riippuen alustan imuky-
vystä ja ilmasto-olosuhteista. Mikäli
tarpeen, suosittelemme nopeasti si-
toutuvia SCHÖNOX kiinnityslaaste-
jamme.
Paksulaastia käytettäessä laastin tulee
olla riittävän kovaa ja kuivaa.

Sekoitussuhde
5,0 kg:aan tuotetta SCHÖNOX SF DE-
SIGN n. 1,4 - 1,45 l vettä

Asennussuositus
Lisää tuotetta SCHÖNOX SF DESIGN
puhtaaseen astiaan, lisää puhdasta kyl-
mää vettä ja sekoita homogeeniseksi
seokseksi. Sekoittamiseen suositellaan
sekoitinta ja 600 kierrosta minuutissa.
Paina saumalaasti tiiviisti laattasau-
maan käyttäen kumilastaa levitykseen
ja kahvallista pesusientä sauman ulko-
näön parantamiseen ja pesuun. Aloita
siistiminen ja pesu nihkeällä sienellä
kun saumalaasti on aloittanut sitoutu-
misensa (sormitesti). Varo pesemästä
saumalaastia pois saumasta. Käytä
kahvallista pesusientä sauman muo-
toiluun ja poistaaksesi laastijäämät
laattapinnalta. Pesu ja tasoitus voi-
daan tehdä riippuen laatan imukyvystä
noin.5 ja 45 välillä saumalaastin levi-
tyksen jälkeen. Mikäli saumalaastijää-
mät kerkeävät tarttumaan tiukemmin
laattaan, voidaan jäämät yrittää pois-
taa kastelemalla ne vedellä ja pyyhki-
mällä karkeammalla sienellä.
Saavuttaaksesi ihanteellisen sauma-
täytön, toista saumaus, välttäen jau-
heen joutumista saumoihin.
Puhtaaseen ja nopeaan saumaukseen
suositellaan saumauslaitetta.
Saumatessa luonnonkiviä. Suositte-
lemme laattasaumojen ja laattapinnan
esikastelua ennen saumausta. Tämä
auttaa saavuttamaan tasalaatuisen si-
toutumisen saumassa ja eliminoi liian
nopean kosteudenimeytymisen. Esi-
kastelu suositellaan tehtävän sienellä
ja puhtaalla vedellä tai kostuttaen sau-

maa suihkupullolla noin. 2-3 tunnin
jälkeen.
Luonnonkivien erilaisten imevyyksien
vuoksi suositellaan päällysteen pesua
kostealla sienellä.
Marmoria, kalkkikiveä ja karbonaattipi-
toisia luonnonkiviä ei saa hapottaa.
Käytettäessä huokoisia luonnonkivi-
päällysteitä varjojenmuodostusta saat-
taa esiintyä reuna-alueilla. Nämä väri-
sävynmuutokset eivät johdu saumaus-
laastin laadusta.
Korkean imukyvyn omaavilla luonnon-
kivillä, sauma tulisi pyyhkiä märäksi
kolmen päivän sisällä asennuksesta.
Tämä viimeistely varmistaa optimaali-
sen kovettumisen.
Liikuntasaumoihin suositellaan SCHÖ-
NOX ES:ää ja luonnonkivien liikuntasau-
moihin SCHÖNOX MESiä.

Pakkaus
5 kg polyetyleeni-alumiini pussi (4kpl
laatikossa)

Varastointi
SCHÖNOX SF DESIGN varastoidaan vii-
leässä ja kuivassa.
5,0 polyetyleeni-alumiini pussi, varas-
tointiaika 18 kk
Avatut pakkaukset tulee sulkea välittö-
mästi ja sisältö tulee käyttää mahdolli-
simman pian.

Jätteiden käsittely
Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja
hävitettävä määräysten mukaisesti.
Tuotejäämät, pesunesteet ja pakkauk-
set sekä niihin liittyvät haitallisia ai-
neita sisältävät tuotteet on hävitettävä
määräysten mukaisesti.

EMICODE
EC 1PLUS: erittäin pienet päästöt

Ohje
Vaaleat sävyt saattavat likaantua tum-
mia nopeammin, erityisesti lattiapin-
noissa ja ulkotiloissa.
Päällyste on suojattava ennen sau-
mausta ja sen jälkeen auringonpais-
teelta ja vedolta.

Työkalut puhdistetaan vedellä heti käy-
tön jälkeen.
Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja,
jotka vaihtelevat olosuhteiden mu-
kaan.
Tiedot koskevat vakio-olosuhteita.
SCHÖNOX SF DESIGN sisältää sementtiä.
Tuote reagoi kosteuteen emäksisesti,
joten iho, silmät ja hengitystiet on suo-
jattava. Pölyä ei saa joutua hengitystei-
hin. Jos tuotetta joutuu iholle, ihoalue
on huuhdeltava huolellisesti vedellä.
Jos tuotetta joutuu silmiin, on käännyt-
tävä lääkärin puoleen.
Epätasainen kosteusvaikutus esimer-
kiksi alusrakenteesta, laastikerrok-
sesta tai päällysteestä saattaa ai-
heuttaa saumojen värjäytymistä, joka
kuitenkaan ei vaikuta saumalaastin
laatuun ja saattaa normalisoitua suo-
tuisissa olosuhteissa. Värjäytymättö-
myyttä ei voida taata.
Tuotteen SCHÖNOX SF DESIGN käyttö
ei korvaa vedeneristystä.
Saumalaastin valinnassa suositellaan
laattavalmistajan ohjeiden noudatta-
mista.
Mahdollisten pienten sävyerojen
vuoksi yhdessä kohteessa on syytä
käyttää samannumeroista saumalaas-
tia.
Tuotteella SCHÖNOX SF DESIGN tehty
saumaus ei ole haponkestävä. Hap-
pamat puhdistusaineet, jotka sisältä-
vät esimerkiksi sitruuna-, etikka- tai
muuta happoa, saattavat aiheuttaa
saumoihin pitkäkestoisia vahinkoja. Tä-
män vuoksi suositellaan neutraalin tai
kevyesti emäksisen puhdistusaineen
käyttöä. Tällaisia puhdistusaineita käy-
tettäessä on noudatettava valmistajan
ohjeita ja vältettävä liika-annostelua.
Vääränlainen puhdistus mitätöi takuun.
Pinnat on kasteltava ennen happa-
man puhdistusaineen käyttöä, jotta
vesi täyttää huokoset. Pinnat huuhdel-
laan ja neutralisoidaan puhdistuksen
jälkeen puhtaalla vedellä.
Tuotteella SCHÖNOX SF DESIGN sau-
matut pinnat voidaan puhdistaa kotita-
louskäyttöön tarkoitetulla höyrypesu-
rilla (ilman harjaa) 7 päivää saumauk-
sen jälkeen.
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SCHÖNOX® SF DESIGN
Tuoteseloste
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Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -stan-
dardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä raken-
nusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että
tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheet-
tömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja
käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu
vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä
ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyt-
tökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuot-
teen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki ai-
emmat versiot.

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi

The Sika management system is certified to ISO

9001 and 14001 by SQS
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Lasimosaiikin saumaukseen yleisissä
uima-allastiloissa, joilta vaaditaan
kuormituksenkestävyyttä (esim. pesu
painepesurilla) ja kemikalikestävyyttä,
suositellaan SCHÖNOX CF DESIGN -
epoksihartsisaumalaastia.


