
PRODUKTBESKRIVELSE
Bostik  Multi Grout er en sementbasert gulv og veggfuge. 
 

BRUKSOMRÅDE
For fuging av kakkel, klinker, mosaikk og naturstein inne og ude med en fugebredde på 2-7 mm.
 

ARBEIDSBESKRIVELSE
Forarbeid: Før fuging fjernes eventuell festemasse som har trengt opp til mer enn halve fugedybden og andre forurensninger.  
Blanding: Til 15 kg fugemasse tilsettesca. 4,0 liter rent vann (start alltid med å ha vann i bøtten og deretter tilsette pulveret). Bland 
massen i 2 minutter med en kraftig og langsomtgående bormaskin med visp. La blandingen stå i et par minutter og rør deretter 
på nytt.  Det er viktig at fugene er rengjort for festemasse før fuging.  Påføring: Fordel fugemassen nøye og diagonalt over flisene 
med en fugesparkel. Ha en 45 graders helning på fugesparkelen. Renskrap flisene for fugemasse uten å lage groper i fugene. 
Vasking: Kjenn med fingeren at fugen holder og ikke kan smøres ut før den vaskes. Tørketiden før vasking kan variere på grunn 
av temperatur, ventilasjon, osv., men er vanligvis ca.  20 minutter ved +20 °C. Vask diagonalt med rent vann og en fugesvamp 
med håndtak. Bytt vann ved behov. Ved behov vaskes flisene enda en gang etter noen timer eller dagen etter.  Fugene skal 
ettervannes (vaskes/dusjes) i et par dager etter fuging for å oppnå maksimal styrke.
Forbruk: Ca. 0,3-1,5 kg/m², avhengig av fugebredden og den keramiske flisens format.
 

ARBEIDSBESKYTTELSE
Produktet inneholder hvitsement og er irriterende.  Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon
 

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 an-
befalinger, 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
MULTI GROUT



PRODUKTBESKRIVELSE
Egenskaper før bruk 

Bindemiddel Spesialsement

Fyllstoff Myanit, maks. 0,25 mm

Fugebredde 2-7 mm

Densitet 1,5 kg/liter

Farge Hvit, gråhvit, lysegrå, mel-
lomgrå, antrasitt

Brukstid Ca. 2 timer ved +20 °C

Produktegenskaper CG2 (EN 13888)

Materialforbruk 0,3-1,5 kg/m², avhengig av 
flisens format

Arbeidstemperatur Kan påføres ved en tempera-
tur mellom +10 °C og +25 °C

Rengjøring Umiddelbart med vann

Pakkestørrelse 5, 15 kg

Lagringstid 18 måneder på et tørt og 
kjølig sted i uåpnet embal-
lasje
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