
PRODUKTBESKRIVELSE
Transparent fugemasse/sparkel for fuger og sprekker i tre, betong, sten,gipsplater etc.Pirkesikker og overmalbar.

BRUKSOMRÅDE
For tetting av fuger og sprekker i tre,betong, sten, spon- og gipsplater mm, innendørs og utendørs. Hvis fugemassen benyttes uten-
dørs, må ikke fugen utsettes for regn før den har tørket. Ikke beregnet for fuger som konstant utsettes for vann.Hvis massen ut-
settes for direkte sollys kan man få en gulning av fugen.Kan benyttes på fugebredder opp til 10 mm. Overflate-tørr etter ca. 30 
min og gjennomherdet etter ca. 24 timer.

ARBEIDSBESKRIVELSE
1. Påse at flatene er tørre og rene. Ved sterkt porøse flater oppnås best resultat om flatene primes med 1 del masse blandet med 
2 deler  vann.Fugebredden bør være maks 10mm og dybde halvparten av bredden. 2. Skjær av plastspissen i ønske diameter og 
sett spissen på patronen.Massen påføres  med Bostik Hånd- eller trykkluftsprøyte. Massen glattes til med sparkel,fuktet svamp el-
ler fugepinne umiddelbart etter påføring, idet massen meget raskt skinndanner på overflaten( 30 min.). Rengjøring av verktøy og 
fjerning av søl bør skje umiddelbart med vann.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon 
se vareinformasjon, sikkerhetsdatablad.

Smart help
1-800-726-7845

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00
info.no@bostik.com

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring:

Materialtype: . 1-komponent akryldispersjon

Konsistens: Myk, smidig  masse.

Herdesystem - måte: Fordampning av vann

Egenvekt: Ca. 1,03 g/cm²

Tørrstoffinnhold: Ca. 60 %

Arbeidstemperatur: Over  +5°C

Løsningsmiddel: Vann

Brannfarlig: Nei

Lagring: 1 år i ubrutt forpakning ved 
+10 til +20°C.Tåler ikke frost

Forpakning: 0,3 ltr. plastpatron.

Egenskaper etter påføring:

Klebefri overflate: Ca. 30 min. ved romstem-
peratur.

Tørking: ca. 1 døgn ved +20°C og 
fugedybde 1-3 mm på tre.
Fugemassens tørketid fra 
hvit utseende til glassklar er 
avhengig av fugens dybde, 
fuktighet og temperatur.

Bevegelsesopptagelse: ± 10 % av opprinnelig fuge-
bredde

Temperaturbestandighet: -30°C til + 70°C

Aldringsbestandighet: Meget god mot ozon og UV-
lys

Overmalbar: Ja, med plast og alkydfarger
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Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser 
til også våre anvisninger og anbefalinger, er 
alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe 
forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da 
forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe 
ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.
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