
PRODUKTBESKRIVELSE
Enkomponent vandbaseret, lugtsvag og ikke-korrosiv akryl-latexfugemasse. Hurtigttørrende, pillesikker og overmalingsbar. Misfar-
ver ikke omgivende materialer.

ANVENDELSE
Til indendørs tætning og fugning i beton, træ, sten, tegl, gipsplader mm. Til fugning omkring vinduer og døre. Bag loftslister og 
gulvpaneler for bl.a. lyddæmpning og forhindring af træk samt rundt om ventiler og rørgennemføringer. 

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
1. Sørg for at overfladerne er rene og tørre. Skrøbelige overflader skal primes med 1 del akrylfugemasse blandet med 2 dele vand. 
Den primede overflade skal være helt tør inden fugningen. Læg en fugebund med et godkendt fugebundsmateriale, hvis det er nød-
vendigt for at få det rigtige forhold mellem fugebredde og -dybde. Brug f.eks. Bostik Bottningslist. Fugebredden skal være min. 4 
mm og maks. 20 mm. Man bør ikke applicere fugemassen ved under +10°C og ikke ved en relativ fugtighed på over 50%. Fuge-
massen appliceres med en fugepistol. Fugemassen skal appliceres, så den fylder fugen helt ud. Umiddelbart efter appliceringen 
skal fugemassen presses, så den får god kontakt med fugens sider. Glat derefter fugemassen ud med en fugtet fugepind, svamp 
eller spartel. Det giver det bedste resultat, hvis latexfugen ikke hæfter mod fugebunden. Det forhindrer fugemassen i at følge be-
vægelser i fugen. Rengøring: Fjern overskydende fugemasse og rengør med vand.

SIKKERHED
Produktets indhold er ikke klassificeret som helbredsskadeligt eller brandfarligt efter gældende bestemmelser. For yderligere op-
lysninger, 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 inden applicering

Materialetype Akryl-latex

Konsistens Blød, fleksibel masse

Hærdningssystem/-måde Fordampning af vand

Arbejdstemperatur +5°C til +40°C

Opløsningsmiddel Vand

Brandfarligt Nej

Egenskaber efter applicering

Skindannelse Indendørs 5-10 minutter ved 
+20°C

Tørretid Ca 3 døgn (5x5 mm) ved 
+23°C og 50% RF

Bevægelsesoptag ±7,5% af den oprindelige 
fugebredde

Temperaturbestandighed -20°C til +75°C

Ældningsbestandighed Udmærket over for ozon og 
UV-stråler

Overmalingsbar Ja, med plast- og alkydmal-
ing, tidligst efter 24 timer. 
Ved overmaling med højfyldt 
maling er der risiko for, at 
malingen sprækker.

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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