FUG
Fug
Sementbasert fugemasse for fuging av flis og naturstein på gulv og vegger. Fugemassen brukes i våt- og
tørrom både innen- og utendørs. Fugebredde 2–15 mm.

Arbeidsbeskrivelse
Forarbeid
Kontroller at limet har tørket iht. forskriftene for det aktuelle produktet. Fugedybden skal være minst 2/3 av
flisens tykkelse. Flisene skal sitte godt og være rene og tørre. Under tørre og vindfulle forhold og der det brukes
porøs flis, skal det vætes mellom flisene før fugingen starter. Temperaturen i underlaget, lokalet og materialene
må ikke være lavere enn 10 °C.
Blanding
Fugemassen blandes med saktegående drill og visp. Bruk lav hastighet på blanderen for å unngå at det
oppstår luftporer.
5 kg fugemasse blandes med 1,15–1,25 liter vann, og 15 kg fugemasse blandes med 3,4–3,7 liter vann. Mål
opp angitt mengde rent og kaldt vann, og hell oppi fugepulveret. Bland til du får en jevn og klumpfri masse. Bruk
samme vannmengde til hver blanding for å unngå fargeforskjeller.
La blandingen stå og godgjøre seg i fem minutter, visp deretter massen en gang til før den er klar for bruk.
Blandet materiale kan brukes i opptil 4 timer.
Påføring
Fugemassen påføres med en hard gummisparkel. Fyll mellomrommet mellom flisene godt. Dra av eventuelt
overskytende masse diagonalt over fugene mens den fortsatt er fersk.
Etterarbeid
Etter 10–20 minutter blir fugemassen matt, og den overskytende fugemassen kan vaskes av. Bruk en egnet
svamp, og skyll den ofte. Avvasking skal skje diagonalt over fugene.
Ved for tidlig avvasking kan du risikere at fugemassen vaskes ut fra mellomrommet mellom flisene. Det kan
også oppstå fargeforskjeller ved for tidlig avvasking.
Etterpolering gjøres med en tørr og ren klut. Fugemasse som har herdet på flisens overflate, kan fjernes
to døgn etter fugingen med Finja Murvask. Vær svært forsiktig ved bruk av Murvask. Må kun brukes på
syrebestandige fliser. Prøv alltid på en liten flate først. Marmor og kalkstein må aldri rengjøres med Murvask.
Under varme forhold bør du holde fugen fuktig i et par døgn.
Bruk Finja Fugemasse for våtrom ved elastiske fuger.
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Tekniske data
Forbruk

Ca. 0,5–2,5 kg/m² avhengig av fugebredde og tykkelse på flis

Vannforbruk

3,4–3,7 l/15 kg, 1,15–1,25 l/5 kg

Tid til lett belastning

24 h

Tid til full belastning

7 døgn

Brukstid

3–4 timer

Klassifisering CG1 (EN13888)

Forpakning
Produktet leveres som standard i 15 kg og 5 kg sekk.

Lagring
Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Oppbevares tørt.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
www.finja.no - 2017-12-22

Fug - side 2 (2)

