En ny värld
för alla målare
Matchning mellan
fogtyp & färgsystem

NÄSTA GENERATION FOG OCH TÄTNING

Smart hjälp
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Acryl Power
Seal

Flex’N’Paint

Light Filler+

Acryl Deco

Acryl Deco
Surface+

Acryl Deco
Express

Bostik genomför löpande prover med övermålning av våra olika fogmassor
och färgsystem. Våra erfarenheter finns sammanfattade i tabellen nedan.
Genomför alltid ett test med övermålning om det finns någon osäkerhet
om resultatet eller vid byte av färgsystem och fabrikat. Sprickbildning kan
uppstå i den målade ytan om rörelser i underlaget överstiger fogmassans
eller färgens rörelseupptagande förmåga.

FÄRGSYSTEM
Vattenbaserad dispersion
Akrylatfärg

Alkydoljefärg (lösningsmedelbaserad)

Genomför
test

Linoljefärg

Genomför
test
Genomför
test

Snickerifärg + Snickerigrund

Genomför
test

Genomför
test

Genomför
test

Genomför
test

Genomför
test

Genomför
test

Genomför
test

Genomför
test

Genomför
test

Bostik AB
Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema Company
www.bostik.se

Art.nr 9824/171218

Alkydoljefärg (vattenbaserad)
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Sprickfri yta!
Förkortad tid mellan fogning och övermålning!
Bästa möjliga vidhäftning mellan färg och fogyta!
Minimerad risk för genomblödning, nersmutsning och missfärgning av målad fogyta!

SPO står för “Sealant Paint Optimization”. Produkter med SPO-logotypen erbjuder bästa möjliga kompatibilitet med färg
tack vare en unik kemisk formula med noggrant utvalda ingredienser, högteknologisk tillverkning och dedikerat innovationsarbete. Slutresultatet har verifierats av Bostik European Application Center.

Bostik Paint Professional är en ny serie
fogningsprodukter utvecklade för att göra
målarproffsens arbete smidigare med ett
100% tillförlitligt resultat. Produkterna är
övermålningsbara och ger en tålig, flexibel
fog som är kompatibel med olika färgtyper.
Tack vare den nya produktserien försvinner
klassiska problem och utmaningar såsom
sprickbildning, blödning, blåsbildning och
smutsvidhäftning.

BLÖDNING OCH MIGRERING
Missfärning och mörka fläckar vid övermålad fog kallas blödning. Att rätta till blödning
i efterhand kan vara både tids- och material
krävande. Problemet uppstår framförallt med
akrylbaserade fog- och tätningsmedel som
inte är kompatibla med färgen.
Bostik Acryl Deco Surface+ med SPO-teknologi är utvecklad för att förhindra migrering
mellan färg och fog vilket garanterar ett kvalitetsäkrat jobb

FÖRDRÖJNING AV FÄRGHÄRDNING
- VIDHÄFTNING AV SMUTS

TIDSPRESS
Målarjobb är ofta det sista arbetet vid renovering och nybyggnation och kantas ofta av hård
tidspress. Långa torktider kan vara frustrerande.

Fördröjning av färghärdning på fogytan sker huvudsakligen med syntetiska färger och orsakas
genom en reaktion mellan tätningsmassan och
färgens torktillsatser. Klibbig ytfärg drar till sig
damm och smuts.

Bostik Acryl Deco Express med SPO-teknologi
tillåter våt-på-våt-målning vilket gör att fogning och målning kan utföras samtidigt. Ingen
målare behöver längre vänta med att måla till
dagen efter.

Bostik Flex’N’ Paint med SPO-teknologi är kompatibelt med torktillsatser i färg vilket resulterar
i en kort härdningsprocess.
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Bostik SPO-teknologi är grunden för nästa generation fog
och tätning för målarproffs. Alla produkter är utvecklade i
samarbete med professionella målare och slutanvändare.
SPO-teknologi garanterar ett effektivare arbetsflöde och
ger slutfinish med högsta kvalitet:
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SPO - Sealant Paint Optimization

OPT

Smarta lösningar
för målarproffs
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PREMIUM MÅLARFOG
ACRYL DECO EXPRESS

ACRYL DECO SURFACE+

ACRYL DECO

Direkt övermålningsbar sprickfri vattenbaserad målarfog

Sprickfri vattenbaserad målarfog för
flera färgtyper

Klassisk målarakryl för innomhusmålning

Omgående övermålningsbar målar
akryl med Bostik SPO-teknologi. Övermålningsbar med de flesta färgtyper
utan risk för sprickbildning i färgen
på smala fogar. Använd för tätning i
samband med inomhusmålningsarbete mellan vägg/tak, runt fönster/dörr,
sprickor och andra anslutningsfogar
mot vanligt förekommande byggmaterial. Klarar fogrörelser upp till 10%

Högkvalitets målarakryl med Bostik
SPO-teknologi. Övermålningsbar med
de flesta färgtyper utan risk för sprickbildning i färgen efter 24 timmars torkning. Den målade ytan blir slät, fri från
sprickor, genomblödningar eller missfärgningar. Gäller även matta färger
och snickerigrund. Använd inomhus.
Klarar fogrörelser upp till 10%.

Vattenbaserad, slipbar målarakryl för
tätning av sprickor i trä, betong, sten,
gipsplattor . Torkad fog bildar ett en
hård och målningsbar yta. Lämplig för
övermålning med färger med högt
glanstal. Klarar fogrörelser upp till ca 8%.
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LIGHT FILLER+

FLEX’N’ PAINT

Övermålningsbar krympfri lättfiller

Övermålningsbar, krympfri och flexibel SMP byggfogmassa

Krympfri och slipbar lättfiller med Bostik
SPO-teknologi som inte sjunker. För
spackling och utjämning av sprickor
inomhus av skruvhål i solida material
trä, metall, cement och tegel. Övermålningsbar med de flesta färgtyper.
Vattenbaserade färger/dispersions
färger – ofta inom 15-20 minuter. Begränsad rörelseupptagande förmåga.

SPRICKBILDNING

Bostik Acryl Deco Surface+ med SPO-teknologi är utvecklad för övermålning av många olika
färger och härdar snabbt utan expansion eller
krympning.

BLÅSBILDNING OCH
UTRINNING AV FÄRGER
Fogprodukter, framförallt silikonfogmassor,
som inte fungerar för övermålning är ett vanligt problem. I samband med att färgtillverkare
ändrar sina recept, så förekommer överraskande resultat vid övermålning av fogar. Blåsbildning och utrinning är ett vanligt problem.
Bostik Flex‘N‘ Paint med SPO-teknologi är en
all-in-one fogmassa som ersätter traditionella
silikonfogmassor och har en överlägsen övermålningsbarhet.

Flexibel och krympfri MS-baserad tätnings- och fogmassa för inne/utemiljö.
Baserad på Bostik SPO-teknologi. Ger
en permanent elastisk fog. Använd för
rörelse- och anslutningsfogar mellan olika byggnadsdelar eller tätningar som kräver en väderbeständig fog.
Övermålningsbar med flera olika färgtyper utan risk för sprickbildning. Klarar
fogrörelser upp till 25%.
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ACRYL POWER SEAL

Sprickor i färg är ett vanligt förekommande
problem som ofta sker i härdningsprocessen.
Sprickbildningen av färg beror på fel fogmaterial, fel sammansättning av bindemedel i färgen eller för tidig övermålning.

CLASSIC

Premiumfog som är frosttålig, sprickfri och övermålningsbar
Akrylfogmassa med SPO-teknologi för
flera användningsområden. Hög miljö
profil och bra egenskaper för innemiljö.
Övermålningsbar med de flesta färgtyper utan risk för sprickbildning. Används
för tätning av de flesta byggmaterial
och interiöra byggnadsdelar. Fungerar
också som akustikfog. Uteanvändning
kräver övermålning av helt genomtorkad fog. Klarar fogrörelser upp till 15%.
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