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Nordsjö
Akrylfugemasse

Nordsjö Akrylfugemasse er en vandbaseret, elastisk
og slibbar fugemasse til indendørs og udendørs
brug. 

Indeholder ikke Phthalat og er APEO fri.

Anvendelsesområde
Til fugning og tætning af mindre revner, huller og åbninger i de
fleste bygningsmaterialer, som f.eks. gips, puds, beton, tegl,
sten, træ. Kan anvendes ved fugebredder op til 30 mm. Kan
optage fugebevægelser på op til ±10% af oprindelig
fugebredde. Må ikke anvendes som bevægelsesfuge.

Behandling
Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for støv, fedt, olie,
voks og lignende forureninger.

Vedhæftning/primning
Sugende og porøse flader kan primes med Nordsjö
Akrylfugemasse fortyndet med vand i forholdet 1:2. Træ
behandlet med træbeskyttelse skal tørre i min. 2 uger inden
fugning/tætning. Nordsjö Akrylfugemasse har begrænset
vedhæftning til glas, keramik og plast. Anbefales ikke til fugning i
forbindelse med asfalt- og bitumenprodukter.

Påføring
Nordsjö Akrylfugemasse påføres med fugepistol med
mundstykke afskåret i 45º vinkel. Efter påføring trykkes
fugemassen i god kontakt med hæftefladerne og overfladen
udjævnes med fugepind, spartel, fugtig svamp eller med pensel.
Fugen kan slibes efter 1-3 ugers afhærdning. Hærdetiden
afhænger af fugens lagtykkelse.

Specielle krav:
Arbejdstemperatur: Minimum +5° C. 
Ved anvendelse udendørs skal fugemassen beskyttes mod
nedbør indtil fugen er gennemhærdet og bør ikke overmales før
fuld gennemhærdning.

TEKNISKE DATA

Bindemiddeltype: Akrylcopolymer
Anvendelsesområde: Indendørs og udendørs
Slibe- og overmalbar: Efter 1-7 døgn. -
Afhænger af fugens lagtykkelse, temperatur og
luftfugtighed
Arbejdstemperatur: Minimum +5° C
Vægtfylde: 1,6 g/cm3
Krypning/Svind: ca. 20%
Temperaturbestandighed: ÷30° C - +70° C
Påføring: Fugepistol
Kulør: Hvid
Emballage størrelse: 300 ml.
Rengøring af værktøj: Redskaber rengøres med
vand inden hærdning. Hærdet masse fjernes
mekanisk
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt
og tørt i tæt tillukket original emballage.
Holdbarhed: Max. 2 år i uåbnet
originalemballage
MAL kode: (1993): 00-1

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede
overflader, samt fjernelse af maling ved brug af
varmluftsblæser/ flamme eller lign. kan der
dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg.
Sørg for god ventilation. Brug egnede
personlige værnemidler som åndedrætsværn og
øjenværn.
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