
 

1. flanke fugemasse 2. flanke

undergrund bagstop

Farve Indhold Art.nr.
Transparent 310 ml patron 0892 310 1
Brun 310 ml patron 0892 310 6
Hvid 310 ml patron 0892 310 07
Grå 310 ml patron 0892 310 031
Sort 310 ml patron 0892 310 015
Hvid 600 ml poser 0892 310 2
Grå 600 ml poser 0892 315 3

Tekniske data
Pigmenteret Transparent

Basis Silikone Alkoxybasis Silikone Oximbasis
Lagerholdbarhed 1 år ved maks. 25 °C
Hindedannelse ved +23 °C og  
luftfugtighed 50 %

Ca. 15 min. Ca. 8 min.

Shore A Ca. 25 Ca. 21
Massefylde Ca. 1,38 g/cm³ Ca. 1,03 g/cm³
Bearbejdningstemperatur +5 °C til +40 °C +5 °C til +40 °C
Temperaturbestandig efter udhærdning -50 °C til +150 °C -40 °C til +180 °C
Udhærdningstid Ca. 2 mm pr. døgn ved +23 °C og luftfugtighed 50 %
Elasticitet 25 %
Brudforlængelse (EN 28339) Min. 270 %

06 0240

BYGGESILIKONE Elastisk 1-komponent fugemasse specielt egnet til fugning udvendig mellem mur og 
karm

Egenskaber
• Efter udhærdningen er fugemassen vejr-, ælde- og uv-bestandig
• Til tætning af fuger med stor bevægelse
• Vedvarende elastisk
• Hæfter godt på materialer såsom glas, metal, træ, pvc, PMMA, ABS, beton og klinker. Ved sensitive 

overflader såsom granit og marmor bør produktet testes først.
• Kan også anvendes til campingvogne, i vvs- og ventilationsbranchen
• Er ikke egnet til bitumen, akvarier, under vand eller på materiale, som kommer i kontakt med levneds-

midler.
• Godkendt iht. ISO 1160-F&G-25LM
• Kan ikke overlakeres
• Testet iht. EN 15651-1+2

Brugsanvisning
• Underlaget skal være rent
• En fugemasse bør kun hæfte på to sider. En hæftning på underlaget vil medføre revner i fugemassen, 

når denne bevæger sig
• Ved dybe fuger bruges bagstop for at opnå den rigtige fugedybde og for at undgå  

trepunktshæftning
• Ved porøse og sugende overflader samt på cement, beton, sten og lignende bør der primes

Følgeprodukter
Betegnelse Art.gr./nr.
Fugepistol, 310 ml 0891 ...
Fugepistol, luft, 310 ml 0891 16
Fugepistol, luft, 600 ml 0891 600 600
Primer, 250 ml 0892 170
Glittemiddel, 5 l 0893 3
Bagstop 0875 ...
Fugepinde 1895 ...
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