
Latexfug

Få et perfekt og holdbart resultat med Latexfug.
Beckers Latexfug er en elastisk fugemasse til
tetting av og jevning av skjøter og sprekker
innendørs. Fugemasen kan bruke på de fleste
overflater, som gipsplater, tre, aluminium, stål,
glass, PVC, fliser og marmor. Den tetter opptil 30
mm brede skjøter. Fugemassen er svært
slitesterk og tåler temperaturer fra -30°C til +70°C
og kan overmales med såvel vanntynnbar som
maling med løsemidler. Hvis du skal fuge i
våtrom eller utendørs, anbefaler vi Beckers
Malerfug Gråtonet.

Teknisk informasjon
BRUKSOMRÅDE
Universal

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 0,5 timer. Overmalbar etter ca. 1 timer.
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Oppbevares frostfritt

Tåler høye og lave temperaturer
Kan overmales med vann- og løsemiddelbaserte malinger
Tetter og jevner ut skjøter og sprekker
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Påføre
Skru av plastrøret og skjær hull ved gjengene. Monter
plastrøret som kappes i 45° vinkel til passe fugebredde.
Påfør fugemassen med fugesprøyte og jevn ut med fuktig
svamp eller gummisparkel. 

Kan overmales med latex-, olje- eller alkydmaling. Tetter
skjøter opptil 30 mm bredde. Etter ca 24 timer i +20°C er
fugen herdet og tåler bevegelse på 15-20% og
temperaturer fra -30°C til +70°C.

Når du er ferdig med å fuge
Unngå utslipp i avløp, eventuelle rester leveres til
miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til
gjenvinning.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk
erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som
produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet.
Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til
å endre den gitte informasjonen uten forvarsel. Ve
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