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BESKRIVNING AV PRODUKT
Transparent fogmassa/spackel. Petsäker och övermålningsbar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För tätning av fogar och sprickor i trä, betong, sten, gipsplattor etc inom- och utomhus. Om fogmassan användes utomhus får fogen ej utsättas för regn innan den torkat. Ej avsedd för fogar som regelbundet utsättes för vatten. Om massan utsättes för direkt
solljus kan en viss gulning ske. Kan användas för fogbredd upp till 10 mm. Yttorr efter ca 30 minuter och genomtorkad efter ca 24
timmar.

ARBETSBESKRIVNING
1. Se till
bredden
av den i
Släta till

att ytorna är torra och rena. Vid starkt porösa material förstärks ytan med 1 del massa blandad med 2 delar vatten. Fogbör vara högst 10 mm och fogdjupet bör vara hälften av bredden. 2. Skär av tubspetsen och sätt på munstycket. Skär
45º vinkel till önskad diameter. Placera patronen i en fogspruta. Tryck ut massan direkt i fogen så att denna utfylls väl.
fogendirekt efter applicering med spackel eller svamp, då torkningen går snabbt.

MILJÖ & HÄLSA
Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassa som hälso- eller brandfarligt.
säkerhetsdatablad.
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom
våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering
Materialtyp

Akryldispersion

Konsistens

Smidig massa

Härdsystem -/sätt

Avdunstning av vatten

Torrhalt

Ca 60%

Arbetstemperatur

Över + 5ºC

Lösningsmedel

Vatten

Brandfarlighet

Nej

Frostkänslighet

Ja

Lagring

2 år i obruten förpackning vid
+10 till 20

Färg

Vit - transparent efter torkning

Egenskaper efter applicering
Klibbfri yta

Efter 30 min inomhus vid
+20ºC

Torkning

Ca 1 dygn vid +23ºC, fogdjup
1-3 mm på trä. Fogmassans
torktid från vitt utseende till
glasklart är mycket beroende
av fogens djup, fuktighet och
temperatur.

Rörelseupptagning

±10% av ursprunglig fogbredd.

Temperaturbeständighet

-30ºC till +70ºC

Åldringsbeständighet

Mycket god mot ozon och
UV-ljus

Övermålningsbar

Ja, med plast- och alkydfärg
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