
PRODUKTBESKRIVELSE
Transparent fugemasse/spartelmasse. Pillesikker. Kan overmales. Smalfuge.

ANVENDELSE
Til tætning af fuger og sprækker i træ, beton, sten, gipsplader o. lign. inden- og udendørs. Anvendes fugemassen udendørs bør fu-
gen beskyttes mod vand, indtil den er tør. Ikke egnet til fuger, der konstant udsættes for vand. Såfremt fugen udsættes for direk-
te sollys, kan farven gulne en smule. Kan anvendes til fugebredder op til 10 mm. Overfladetør efter ca. 30 minutter og gennemtør 
efter ca. 24 timer.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Fugefladerne skal være rene og tørre. Ved stærkt porøse materialer forstærkes fugefladerne med en primeropløsning bestående af 
1 del fugemasse og 2 dele vand. Fugebredden bør være max. 10 mm, og fugedybden bør være det halve af bredden.Skær tube-
spidsen af og påsæt mundstykket.  Afskær mundstykket i en 45 oC vinkel til den ønskede diameter. Placer patronen i en fugesprøj-
te. Tryk massen direkte i fugen, så den fyldes godt op. Efterglat fugen straks efter påføring med en spartel eller svamp, da fuge-
massen tørrer hurtigt op.

SIKKERHED
Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som brand- eller sundhedsfarligt. For yderligere informa-
tion, se sikkerhedsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00
info.dk@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring

Materialetype: Akryldispersion

Konsistens: Blød og smidig masse

Hærdesystem: Fordampning af vand

Densitet: 1,03 g/cm³

Tørstof: Ca. 60%

Arbejdstemperatur: Over +5ºC

Opløsningsmiddel: Vand

Brandfarlig: Nej

Frostfølsom: Ja

Lagring: 2 år i ubrudt emballage og 
lagring ved +10ºC til +20ºC

Egenskaber efter påføring

Klæbefri overflade: Ca. 30 min. indendørs ved 
+20ºC

Tørring: Ca. 1 døgn ved +23ºC, 
fugedybde 1-3 mm på træ. 
Fugemassens tørretid fra hvid 
til transparent er afhængig af 
fugedybde, luftens fugtighed 
og temperatur.

Fugebevægelse: +/- 10% af oprindelig fuge-
bredde

Temperaturbestandighed: -30ºC til +70 ºC

Ældningsbestandighed: Meget god mod ozon og UV-
stråler

Overmalbar: Ja, med plast eller alkydmal-
ing

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 44 84 15 00, www.bostik.dk

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data, vi opgiver, 
ligesom vores anvisninger og anbefalinger, er alle 
baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe 
forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst 
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. muligt 
resultat. Da forbrugerens arbejdsforhold imidlertid ligger udenfor vor kontrol, kan 
vi ikke påtage os noget.
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