
ANTI-MUGG

FOR VÅTROM

EN HVIT FUGEMASSE SOM HOLDER PÅ FARGEN

Skann koden for fullstendig 
informasjon.  

Silicone 
White For Life

HOLDER SEG HVIT

Hvit silikonfugemasse som ikke gulner eller blir misfarget av mugg – selv på utsatte ste-
der i våtrom! Et mer robust produkt som ikke påvirkes av omgivelsene på samme måte 
som konvensjonell våtromssilikon! Bedre resistens mot rengjøringsprodukter og mindre 
sensitiv ovenfor misfarging under tørketiden.

Art. nr.: 30860612  •  Frp strl.: 280 ml  •  Frp/krt: 12 patroner  •  Frp/pall: 1248 patroner



Spesialfugemasse for våtrom 
Bostik Silicone White For Life er en spesialsilikon for våtrom eller andre rom 
der det stilles krav til muggresistanse og holdbare tetninger. Massen herder 
under påvirkning av fukt og blir til en fast, elastisk silikongummi! Et mer ro-
bust produkt som har bedre kapasitet til å motstå mugg eller misfarging. Pro-
duktet lever opp til navnet «White For Life»!  Samme type fugemasse som de 
profesjonelle bruker i våtrom! Herdingen påskyndes av et syrebasert herd-
ingssystem (acetoxysilikon). 

BRUKSOMRÅDE
• Tetting mellom benkplater, vasker, 

dusjer, badekar og andre typer tetninger 
der det er behov for muggresistente 
tetninger.

• Produktet har spesielt gode vedhefte-
genskaper på materialer som keramikk, 
porselen, glass, emalje- og glassbe-
handlede overflater, rustfritt stål, ano-
disert aluminium, polyester, akryl, etc.

• Tetting og fuging av glasspartier. 
• Klare bevegelser opptil 20 % av 

fugebredden.
• Fuging mellom ulike bygningsdeler.

EGENSKAPER

• Hurtigtørkende (tørr overflate på 5-8 
minutter)!

• Lukter eddik under herdingsprosessen
• Løsemiddelfri 
• Holdbar elastisitet
• Gode vedheftegenskaper
• God motstandskraft mot typisk fore-

kommende rengjøringsprodukter
• Høy motstandskraft mot UV, vann og 

værforhold
• Høy muggresistanse
• Lett å påføre

LURT Å TENKE PÅ
• Når fugen er bevegelsesopptagende, må 

fugebredden minst være 6 mm og dyb-
den minst 6 mm, for at fugen skal forbli 
sprekkefri. Bredere fuge (maks 25 mm) 
krever større fugedybde, se produktets 
tekniske datablad. 

• Begrenset vedheft mot betongoverfla-
ter. Bruk Bostik Silicone Build & Sanitary/
Build'N'Wet eller Bostik MS/SMP.

• Ikke bruk for tetting på overflater av 
natursten (f.eks marmor, granitt, skifer), 
kobber, galvanisert stål eller bly.  

• Ikke bruk for tetting av akvarier (bruk 
Silicone Glass Tube, art. 4009).

• Fester seg ikke på fete overflater, slik 
som PP, PE, PTFE/Teflon eller voksede 
overflater. 

• Kan ikke males over (bruk Bostik MS/
SMP-fugemasse eller 
akryl-tettemasser).

Telefon 69 19 06 00 
order@bostik.no
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Artikkelnr. Produktbeskrivelse Farge Innhold Antall/krt Antall/pall

30860612 Silicone White for life Hvit 280 ml 12 1248

Se teknisk datablad på www.bostik.no for mer informasjon


