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Flex’n’Paint
TEKNISK DATABLAD

Version: 2018-08-17
PRODUKTBESKRIVELSE
Fleksibel og krympefri SMP-basert tetnings- og fugemasse for inne/utemiljø som gir en permanent elastisk fuge. Overmalingsbar.

BRUKSOMRÅDE
Benyttes for bevegelsesfuger mellom ulike bygningsdeler eller tetninger som krever en værbestandig fuge. Overmalingsbar med de
fleste fargetyper, uten risiko for sprekkdannelser eller utilstrekkelig feste av fargen. Bevegelsesfuger krever at den valgte fargen har
samme bevegelsesabsorberende evnen som fugemassen. Dyresikker og bestandig mot kulde, sollys og fukt med høy festeevne mot
de fleste typer byggematerialer uten primer (ikke fet gips PP/PE/PTFE, bitumen). Klarer fugebevegelser opptil 25%. Bevegelsesfukter
krever metning med bunningslist og at fugedypet minst er halve fugebredden. Små fuger (5–10 mm) krever fugedybde=fugebredde
(1:1). Benytt Primer 5075 ved fuging av bevegelsesfuger i fasade. Tørketiden for alkydbasert farge kan forlenges når den males på
fugen – gjennomfør test.

ARBEIDSBESKRIVELSE
Overflatene må rene og frie for fett. Festes også på fuktige overflater. Kontrollere om festeprimer er nødvendig dersom overflatene er
porøse eller trenger støvbinder. Start med å åpne patronen med et egnet skjæreverktøy/kniv. Skru på munnstykket og skjær av
toppen i en 45-graders vinkel. Tilpasse åpningen til fugeåpningens bredde. Påføre fugemassen på underlaget i en takt slik at du kan
kontrollere at klebingen mot underlaget blir bra. Fugemassen skal fylle hele fugeåpningens feste mot fugesidene. Dette er ekstra
viktig når fugemassen benyttes på vertikale flater eller på tak/vegg-vinkelen. Jevne ut fugen med et egnet verktøy slik at overflaten
blir jevn (fukte verktøyet). Utjevningen er viktig for å sikre et korrekt feste i fugemassens levetid (ekstra viktig i utemiljø). Påføre
utjevningen senest innen 10–15 minutter.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Fugemassen oppfyller høye krav til miljø og arbeidssikkerhet, og gir lave utslipp til miljøet. For ytterligere informasjon
konsulteres alltid gjeldende sikkerhetsdatablad før du bruker produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskap før påføring

Materialtype Fleksibel masse av SMP-typen

Herding Herdes gjennom fukt i luften

Tetthet 1,45 kg/l

Farge Hvit (nærmeste fargematching S0500-n)

Lagringstemperatur Min +5°C, men i brukstiden er den ikke følsom for frost selv ved lave temperaturer.

Egenskap etter påføring

Brukstemperatur +5°C til +40°C

Temperaturbestandighet -40°C til +90°C

Skorpebyggingstid 25-30 minutter

Overmalingsbar etter Etter 24 timer

Gjennomtørr fuge 2–3 mm fugedybde per døgn

Hardhet 29 Shore A

Bevegelsesevne ±25% av opprinnelig fugebredde

Med vannbasert spredningsfarge og en rekke øvrige fargetyper. Overmaling med alkydoljebasert farge
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Overmalingsbar kan føre til lengre tørketid for fargen. Gjennomfør test. Konsulter med Bostiks Malingsguide for
malingsfuger før arbeidet startes.

 

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@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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