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SCHÖNOX® ES on 1-komponenttinen homesuojattu etikkahappopohjainen silikonisaumausmassa. Massaa 
käytetään rakenteellisten- ja liikuntasaumojen tiivistämiseen. Soveltuu erityisesti tiloihin, joihin ei pääse 
luonnonvaloa ja tiloihin, joissa vallitsee korkea kosteuspitoisuus esim. pesuhuoneet, saunat, WC-tilat, keittiöt jne. 
Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, yksityisiin sekä julkisiin tiloihin. 
 

Tuoteominaisuudet 
 Sisä- ja ulkotiloihin 
 Elastinen 
 Pakkasenkestävä 
 Homesuojattu 
 Hyvä tartunta useimpiin 

rakennusmateriaaleihin, ilman erillistä 
pohjustuskäsittelyä. 

 Erittäin suuri venyvyys 
 Notkea olomuoto helpottaa asennusta 
 Kellastumaton 
 

Käyttöalue 
SCHÖNOX® ES on homesuojattu 
etikkahappopohjainen silikonisaumamassa, 
saumaukseen pesutiloissa ja vastaavissa 
käyttökohteissa. Käyttökohteita ovat mm: 
Yksityiset ja julkiset pesuhuoneet, huoneet 
joissa ei ole luonnonvaloa, sisä- ja ulkotilat 
jne. 
 

Alustan vaatimukset 
 Saumojen tulee olla puhtaita ja vapaita 

irtonaisista sekä tartuntaa haittaavista 
aineista.  

 Metallipinnat tulee karhentaa hiomalla. 
Rauta ja galvanisoidut metallit tulee 
pohjustaa tarkoitukseen soveltuvalla 
pohjusteella.  

 Suurissa saumanleveyksissä ja 
syvyyksissä tulee käyttää Polyeteenistä 
saumausnauhaa esitäyttönä, jotta 
vältetään mahdollisten ilmataskujen 
syntyminen. 

 Riittävä tartunta saavutetaan useimpiin 
luonnon- ja sisutuskiviin, sekä keraamisiin 
laattoihin ilman erillistä 
pohjustuskäsittelyä.  

 

Värisävyt 
 4038 Valkoinen. 

 

Riittoisuus 
Riippuen sauman leveydestä ja syvyydestä 
riittää yksi 300 ml patruuna seuraavasti: 
 

Leveys(mm) 5    8    10    15    20 
Syvyys(mm) 5    6     7      8      9 
 

Riittoisuus m         12  6,3  4,3   2,5   1,7   

Käyttöohjeet 
 Suosittelemme teippirajausta 

saumattavalle alueelle. Poista rajateipit 
heti saumauksen jälkeen. 

 Pursota SCHÖNOX ES suoraan saumaan 
patruunapuristimella. 

 Silota sauma välittömästi tarkoitukseen 
soveltuvalla kostutetulla 
saumaustyövälineellä.  

 Huolehdi työtilan riittävästä tuuletuksesta. 
 

Käyttörajoitukset 
 SCHÖNOX ES voi värjääntyä virheellisesti 

kosketuksissa luonnonkumiin, neopreeniin 
jne. 

 Liuotinaineet liuottavat ja pehmentävät 
silikonisaumaa. Bensiinillä ja Dieselöljyllä 
on sama vaikutus. 

 SCHÖNOX ES silikonia ei tule käyttää 
marmorilla ja muilla luonnonkivillä. Vaara 
kivien värjääntymisestä virheellisesti. 

 SCHÖNOX ES silikonia ei tule käyttää 
messinkiä, kuparia, sinkkiä tai lyijyä 
vasten, koska se aiheuttaa näille 
metalleille korroosiota. 

 Ei sovellu akvaariokäyttöön! 
 

Pakkaus 
 300 ml patruuna 
 

Varastointi 
 Viileä ja kuiva varasto 
Säilyvyys 24 kk valmistuspäivämäärästä 
lukien, avaamattomassa patruunassa. 
Avatut patruunat tulee sulkea välittömästi. 
 

Turvallisuus ja ympäristö 
Ei haitallisista aineista aiheutuvaa 
merkintää. 

 

Huolehdi hyvästä työtilan tuuletuksesta 
saumauksen ja massan kovettumisen 
aikana. Huolehdi hyvästä työhygieniasta. Jos 
ainetta joutuu iholle, pese saippualla ja 
vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele 
runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin 
hoitoon. Jos ainetta on nielty, hakeudu 
lääkärin hoitoon ja näytä tämä pakkaus tai 
etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
 

Tarvittaessa lisätietoja 
käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka saat 
osoitteesta www.schonox.fi  
 

Tekniset tiedot 
 Koostumus 

1-komponenttinen homesuojattu 
etikkahappopohjainen silikoni 

 Väri: Valkoinen 
 Nahoittuminen: n. 20 minuutin kuluessa 
 Työskentelylämpötila: 

+5°C - +40 °C 
 Lämpötilankesto 

-40 °C - +180 °C 
 Shore-A kovuus: 

n. 22 Shore-A 
 Päällemaalattavissa: Ei 
 Puhdistusaine: Vesi 
 

 
 
Kaikki arvot ovat noin arvoja ja riippuvat 
Ympäristöolosuhteiden vaihtelusta. 
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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 

 

Tiedot perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja 
pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet 
ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu 
auttamaan käyttäjää löytämään 
sopivimmat työmenetelmät. Koska 
käyttäjän tuotanto-olosuhteet eivät ole 
valvottavissamme, niin Oy Sika Finland Ab 
ei voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, 
johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. 
Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa 
suosittelemme ennakkokokeilua ja 
jatkuvaa valvontaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

The SIKA management system is certified according 
to ISO 9001 and 14001 by SQS. 
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