Skalflex Fastfuge
Modstandsdygtigt fugemateriale med hård overflade til udendørs fuger

Produktinformation
Produktegenskaber

Skalflex Fastfuge er en vandgennemtrængelig, 1-komponent
fugemørtel til udendørs fuger. Skalflex Fastfuge opnår efter
hærdning en fast og hård overflade, som modstår ukrudt og
vejrlig. Skalflex Fastfuge er let at udlægge og fordele, og har
en meget lang holdbarhed, selv i udsatte fuger.
Klar til brug direkte fra spanden.

Bemærkninger
Der kan opstå en tynd film fra bindemidlet på stenoverfladen
efter fugning. Denne film slides dog af efter kort tid ved almindeligt brug, vind og vejr.
Produktets hærdning igangsættes ved kontakt med luft,
arbejd derfor ikke på større flader end der kan nå at blive
færdiggjort inden for ca. 30 minutter.

Leveres i 3 farver: Natur, Grå og Sort.
Udførelse
Belægningen fugtes grundigt. Skalflex Fastfuge fordeles i
fugerne med kost eller egnet redskab samtidig med, at der
vandes fra brusepistol med jævnt tryk. Fugerne skal være
fyldte. Skyl og genfyld eventuelle huller. Bortfej overskydende
fugemørtel.
Renovering og vedligehold
Ved anvendelse i eksisterende belægninger skal det gamle
fugemateriale oprenses helt. For at opretholde de bedste
vilkår for belægningen skal fugerne altid være helt fyldte.
Eventuelle reparationer udføres ved at fjerne løst materiale
og påfylde nyt i fugerne.

Teknisk data
Forarbejdningstid:
Fugedybde:
Fugebredde:
Arbejdstemperatur:
Hærdetid v/+20°C:
Bindemiddel:
Vægtfylde:
Trykstyrke:
Holdbarhed:
Sikkerhed:

Ca. 30 minutter ved +20°C
Min. 30 mm
3-30 mm
-10°C til +40°C
Kan betrædes efter 24 timer
Fuldt hærdet efter 48 timer
1-komponent, flydende polymer
Ca. 1,4 gr/cm3
Op til 3500 kg
2 år i ubrudt emballage
EUH 208: Indeholder cobalt bis (2-ethyl
hexanoate), kan udløse allergisk reaktion.
EUH 210: Sikkerhedsdatablad kan på
anmodning rekvireres.

Skalflex · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · mail@skalflex.dk

www.skalflex.dk

02/2020

Skalflex Fastfuge
Sådan gør du
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Belægningen fugtes grundigt
inden fugning.

Skalflex Fastfuge fordeles i fugerne.
Vand samtidig fra brusepistol med
jævnt tryk. Fugerne skal være helt
fyldte.
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Skyl og genfyld eventuelle huller.

Overskydende fugemørtel fejes bort.
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15 kg, Natur, DB-nr. 2108822
15 kg, Grå, DB-nr. 2108821
15 kg, Sort, DB-nr. 2108823

