
PRODUKTBESKRIVELSE
1-komponent, vannbasert, luktsvak og ikke-korroderende akryllateksmasse. Tørker raskt, flasser ikke og tåler overmaling. Misfar-
ger ikke omgivende materialer.

BRUKSOMRÅDE
Til tetting og fuging innendørs i betong, tre, stein, tegl, gipsplater, m.m. Til fuging rundt vinduer og dører. Bak taklister og gulvlis-
ter for bl.a. å hindre trekk og oppnå støyreduksjon, samt rundt ventiler og rørgjennomføringer.

ARBEIDSBESKRIVELSE
1. Sørg for at flatene er rene og tørre. Svake og porøse flater forsterkes med 1 del akrylfuge blandet med 2 deler vann. Flaten som 
er grunnet må være helt tørr før fugingen. Ved behov dekkes bunnen med godkjent bunnfyllingsmateriale, f.eks. Bostik Bunnlist, 
for å få riktig forhold mellom fugebredde og fugedybde. Fugebredden skal være min. 4 mm og maks. 20 mm.  Fugemassen må 
ikke påføres ved temperaturer på under +10 °C og relativ fuktighet på over 50 %. Fugemassen legges med en fugepistol. Fuge-
massen skal legges slik at den fyller fugen fullstendig. Trykk til fugemassen umiddelbart etter påføring, slik at den får god kontakt 
med fugens sider. Glatt deretter ut fugemassen med en fuktig fugepinne, svamp eller sparkel. For best resultat er det viktig å pas-
se på at lateksfugen ikke hefter mot fugebunnen. Dette kan i så fall hindre fugen fra å følge fugens bevegelser. Rengjøring Fjern 
overflødig fugemasse og rengjør med vann.

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktets innhold er i følge gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- og brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for mer 
informasjon.

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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TEKNISK DATABLAD
ACRYL QUICK



PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før påføring 

Materialtype Akryllateks

Konsistens Myk, smidig masse

Herdesystem-/måte Fordampning av vann

Arbeidstemperatur 5 °C til 40 °C

Løsemiddel vann

Brannfarlig Nei

Egenskaper etter påføring

Hinnedannelse Innendørs ca. 5-10 min ved 
20 °C

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

Bevegelsesopptak ±7,5 % av den opprinnelige 
fugebredden

Temperaturbestandighet -20 °C til +75 °C

Aldringsbestandighet Veldig god mot ozon og UV-
lys

Overmalbar Med plast- og alkydmaling 
tidligst etter 24 timer. Ved 
maling med høyfylt maling, 
er det en fare for at malingen 
sprekker.
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TLF 042-19 50 00
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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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