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Elastisk

Kan lægges i et tykt lag

Ikke sandet (indeholder kvarts)



MUR-FILLER
BESKRIVELSE
Elastisk fugemasse til reparation af både aktive og ikke-aktive revner inde og ude.

ANBEFALET BRUG

TEKNISK DATA
Tæthed:  1,48
Faststofindhold i vægt:  79%
Tørstofindhold i volumen:  69%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED
Berøringstør:  16 timer (8 mm våd lagtykkelse)
Håndteringstør:  18 timer (8 mm våd lagtykkelse)
Genbehandlingstør:  Min. 1 dag
Fuldt hærdet:  1 uge

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
10 mm (forbrug: 15 kg/m²)

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
6,9 mm (forbrug: 15 kg/m²)

TEORETISK FORBRUG
50 - 60 cm fugelængde pr. tube. 
1 cm dyb fuge i V-form.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Revner, der skal behandles, skal være åbne, V-formede. De skal børstes rene og imprægneres
med Pegafix Primer. Lad tørre min. 24 timer inden fugning.

ANVENDELSESBETINGELSER
Påføres under tørre forhold ved min. 5° C

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Vand

BEMÆRKNINGER

SIKKERHEDSDATA
VOC-niveau:  Max. 5 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:

 
Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt
informationer på tuben.

HOLDBARHED
Minimum 2 år i ubrudte tuber, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage
på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Reparation af fuger og revner inde og ude i vægge og facader, f.eks. til tætning af aktive
og ikke-aktive revner og fuger i murværk og beton.

-

Fugning mellem murværk og vinduer eller dørkarme.-
Fugning af betonfliser på terrasser, hvor der ikke står konstant vand.-

Produktet indeholder kvarts, og er derfor ikke egnet som kit.-
Manuel sprøjtepatron: Skær patronspidsen til i den ønskede fugebredde-

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores
produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes
under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste
udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden
forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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