Teknisk datablad
BYGG OG VÅTROM SILIKON
Produktbeskrivelse
Fugger Bygg og Våtrom silikon er en høyverdig nøytral fugemasse som er tilsatt
sopphemmende middel, er luktfri og herder krympefri til en gummielastisk masse.
Ekstrem god vedheft til: Betong, murverk, gips, keramisk flis, glass,
glasserte/emaljerte flater, kjøl- og fryserom paneler.
Bearbeidelse
Fuges på plant, tørt, fettfri og støvfritt underlag. Tilsmussete flater kan rengjøres med
fettoppløselig middel eller Wonder Wipe. Eventuelt kan primer bruke.
Porøse/sugende flater bør primes.
Produktegenskaper
Herdesystem
CE godkjent
Egenvekt g/cm³
Shore A hardness
Hinnedannelse
Herdetid
Bevegelsesopptak
Sig
Strekkfasthet
Volumforandring
Mikroskopisk vekst
Overmalbar
Arbeidstemp.
Lagerstabilitet
Embalasje
Farger

Oxim
IFT Rosenheim 0757 EN15651-1
≈0,98 – Transparent og 1,02 Pigmentert
Ca. 18 ± 3
Ca. 8 – 25 min
Ca. 1 – 2mm/24t. Avhengig av temp.
Ca. 25% KategoriF-INT/ XS1
<3mm
Ca. 500%
< 20%
0
Nei
Ca. +5°C+45°C
18 mnd i uåpnet emb. Tørt og kjølig +5-+30°C
300ml patron – 600ml pølser
Transparent, hvit, grå, sort, lys grå, sementgrå, antrasitt

Fugeunderlag - underlag
Underlaget må være rent, tørt, homogent, plant, fri for fett, støv og løse partikler. Maling/løssittende
underlag bør fjernes.
Begrensninger
Må ikke anvendes på underlag som svetter olje, løsemidler og evt plasticiser.
Angitte verdier
Alle verdier i dette produktet databladet er basert på laberatorie tester. De angitte data som er angitt, kan
avvike fra lokale omstendigheter og er således utenfor Fugger’s kontroll.
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Produkt og ansvar
Informasjon og anbefalinger i forbindelse med bruk av Fugger Bygg og Våtrom silikon er gitt i god tro,
og er basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er korrekt anvendt og behandlet.
Skriftlig / muntlig anbefaling er ingen garanti for produktet, lokale omstendigheter, underlag, utførelse
etc. er utenfor Fugger`s kontrollområde og således ikke juridisk ansvarlig.
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