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PRODUKTBESKRIVELSE
Neutralt hærdende, universel, anti-mug-behandlet og UV-bestandig silikonefugemasse med stærk vedhæftning uden primer på de
fleste byggmaterialer. Giver ikke korrosionsskader. Lever op til kravene i henhold til ISO 11600 25 LM.

ANVENDELSE
Velegnet til udvendige og indvendige bevægelsesfuger i byggekonstruktioner, vådrum, metal- og glaskonstruktioner. Silikonefugen
kan gulne i små rum uden vinduer, og hvis den udsættes for stoffer, der afgives af maling, træ e.l. Dette gælder specielt for lyse
farver. OBS. Må ikke bruges til akvarier.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE
Forbehandling af fugeoverfladerne. Fugeoverflader og værktøj skal være rene og tørre. Metal- og glasoverflader skal være helt fri
for fedt. Affedtning skal foretages med oliefrit opløsningsmiddel. Primerbehandling: Normalt skal fugeoverfladerne primerbehandles.
Hvis du er tvivl, kontakt Bostik AB. Fugebundsmateriale: Bostik Bottningslist. Det er vigtigt, at fugemassen kun har vedhæftning
til begge sider af fugen og ikke til fugebunden. Påføring: Skær patronspidsen af i passende størrelse. Påfør og glat fugen ud med
en fugepind eller andet passende værktøj, dyppet i sæbevand. Fugedimensionering: På konstruktionsstadiet bør fugebredden
dimensioneres i forhold til forventet bevægelse. En tommelfingerregel er, at forholdet mellem fugebredde og fugedybde skal være
2/1. Rengøring: Uhærdet masse fjernes med mineralsk terpentin. Hærdet masse fjernes mekanisk.

SIKKERHED
Produktet er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som brand-, miljø- eller sundhedsfarligt. For yderligere oplysninger,
se Bostik Vareinformationsbladet.

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.

TEKNISKE DATA
Egenskaber før påføring
Materialetype

Silikonegummi

Konsistens

Blød, smidig masse

Hærdningssystem

Neutralt hærdende

Densitet

1,01 g/cm³

Arbejdstemperatur

+ 5ºC til +40°

Brandfarlig

Nej

Opbevaring

1 år i uåbnet forpakning og
opbevaring ved temperaturer
mellem +5ºC og +25ºC.

Egenskaber efter påføring
Klæbefri overflade

ca 15 min. afhængig af temperatur og luftfugtighed.

Hårdhed

ca 15° Shore A

Bevægelsesabsorption

±25 % af oprindelig fugebredde.

Elasticitetsmodul

ca 0,34 MPa ved 100 % træk

Temperaturbestandighet

-40ºC til +120ºC

Ældningsbestandighet

Meget god i forhold til UVstråling og klimapåvirkning.

Overmalbar

Nej

Kemikaliebestandighet

Meget god i forhold til de
fleste kemikalier. Hvis du er i
tvivl, kontakt Bostik AB.
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