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Nordsjö Akrylfog

Produktbeskrivning
Nordsjö Akrylfog är en vattenburen slipbar fogmassa/spackel för
fogar och sprickor inomhus t.ex runt fönster, dörrar och väggar.
Nordsjö Akrylfog har mycket god vidhäftning mot alla rena och
fasta ytor som betong, gips och trä. Produkten rekommenderas
inte till glas eller metall och bör inte användas tillsammans med
asfalt och bitumen.
Förbehandling:
Ytorna ska vara rena, fasta och fria från damm, olja eller andra
förereningar.
Applicering:
Kan appliceras vid temperatur från +5 grader C till +40 grader C
och vid luftfuktighet mellan 40-80% RH.
Nordsjö Akrylfog appliceras normalt med fogpistol. Tryck
ut fogmassan så att den fyller ut fogen helt.
Glättning:
Omedelbart efter appliceringen pressas massan i kontakt med
sidorna så att vätningen mot ytorna blir fullständig. Släta därefter
ut fogmassan med en fuktad fogpinne, spackel eller fuktig pensel.
Underhåll:
Om fogytan är skadad men vidhäftningen bra, skär bort den
skadade ytan och fog på nytt. Fogytan är slipbar efter 1-3 veckor.
Om vidhäftningen är påverkad, avlägsna fogmassan helt, rengör
och förbered fogen enligt instruktionerna under rubrikern
"Förbehandling".
Använda verktyg rengörs med varmt vatten.

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akryl
Applicering: Fogpistol med snedskuret munstycke
Fyllgrad: Kan användas för fogbredd upp till
15mm.
Temperaturbeständighet: -25C till +80C
Torktid: Bearbetningsbar 5-10 min. Vid tunna
skikt: Yttorr ca 10 min. Genomtork 1-7 dygn
beroende på fogtjocklek. Torr fog är
övermålningsbar med de flesta färgtyper.
Densitet: 1,6
Övermålningsbar: Ja
Förpackning: 300ml
Rengöring: Vatten
Lagringstid: 24 mån obruten förpackning
Förvaras: Frostfritt
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