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Produkt
Scan Flisefuge er et cementbaseret flisefugemasse, der på bygge-
pladsen kun skal tilsættes vand. Tåler gulvvarme efter ophærdning.

Farve: Lys grå.

Anvendelse
Til fugning af alle typer keramiske fliser og klinker, natursten m.m. i 
fugebredder på 2-20 mm.

Til indendørs brug.

Opblanding
Scan Flisefuge opblandes med ca. 2 ltr. vand pr. 10 kg. Der blandes 
med egnet blandeværktøj til konsitensen er homogen og letbearbe-
jdelig. Lad fugemassen hvile i ca. 5 minutter, hvorefter der genrøres 
og fugemassen er klar til brug. 

Klargøring af underlag
Fliseunderlaget skal være rengjort og stabilt, og fugerne skal være fri 
for støv, snavs, olie, fedt, voks, løse partikler og fremstå med ensartet 
dybde. Højtstående fliseklæb i fugerne fjernes.

Det anbefales at forvande stærkt sugende fliser grundigt inden 
fugning.  

Arbejdets udførelse
Fugning kan normalt foretages 1-2 døgn efter afsluttet flisemontering. 

Fugemassen påføres fliserne diagonalt på kryds og tværs med gum-
mispartel, fugebræt eller lignende, således at fugemassen presses 
helt i bund og bearbejdes så den bliver helt jævn. 

Arbejd i etaper, så fugemassen ikke tørrer ud, inden den tørres over.

Beskyt hjørnefuger, da de skal holdes åbne til en elastisk fugemasse.
Der skal være elastiske fuger mellem vægge og gulv og mellem 

vægge, der støder op mod hinanden. Der skal ligeledes være elas-
tiske fuger, hvor to materialer støder op mod hinanden, f.eks. mellem 
fliser og gulvafløb.

Når fugerne er færdige på hele fladen, vaskes hele overfladen let over 
med en ren og hårdt opvredet svamp eller et skumgummibræt.
Der vaskes diagonalt over fugerne, således der kun efterlades et 
ganske fint »fugeslør«. 

Efter en times tid tørres overfladen med tørre bomuldsklude, til den 
er tør og ren. Nu er næsten al overskydende fugemasse vasket og 
tørret bort.

Fliserne vil næsten altid have en smule cementslør. Det kan man 
fjerne med Skalflex Kalkslør-Fjerner, et døgn efter at fugearbejdet er 
overstået.

Efterbehandling/vedligehold
Mørtelfuger kan med fordel behandles med Skalflex Fugeforsegler, 
der beskytter fugerne mod kalk, fugt og skidt.

Overfladen skal være ren og tør inden påføring, og overskydende 
fugeforsegler tørres af med en klud efter cirka en time.

Forbehold
Uensartet udtørring, forskelligt vand/cementforhold mv. kan under-
tiden resultere i en misfarvning af fugen. En evt. misfarvning vil 
forsvinde med tiden.

På fliser med stærkt sugende overflade anbefales fugning med 
fugeske.

Tåler ikke frost i afbindings- og hærdeperioden.

Rengøring
Værktøj rengøres umiddelbart med vand efter brug. 



FARE
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn
P260a Indånd ikke pulver.
P280f Bær beskyttelseshandsker, 
  øjen- og ansigtsbeskttelse
P305/351/338     VED KONTAKT MED ØJNENE: 
  Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
  Fjern eventuelt kontaktliner, hvis dette 
  kan gøres. Fortsæt skylning.
P313 Søg lægehjælp.
P501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse 
  med lokale bestemmelser.

Chromatindhold: 
Mindre end 2 mg pr. kg tørt produkt.

PR-nr. 4204669
UFI: 12E0-C05E-R00D-DD9D

ScanFuge

Teknisk data
Opblanding:  Ca. 2 ltr. vand pr. 10 kg Scan Flisefuge 
Fugebredde: 2-20 mm
Forbrug:  0,6-1,1 kg pr. m2 afhængig af fugebredde og -dybde
Arbejdstemp: +5°C til +30°C
Åbningstidstid:  Ca. 2 timer ved +20°C
Hærdetid:  Gangbar efter 1 døgn ved +20°C
 Fuldt hærdet efter 14 døgn ved +20°C
Opbevaring:  Tørt og frostfrit
Holdbarhed: Min. 2 år under velegnde forhold i lukket emballage

Sikkerhedsmærkning
Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.
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