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Fuge Rep Mursten

September 2015

Produktbeskrivelse
Fuge Rep Mursten er velegnet til reparation af huller og sprækker i
murværk (0-1cm) udendørs.  Fuge Rep Mursten har god vedhæftning
på mursten, sten og beton. Vejrbestandig og modstandsdygtig over
for regnvand efter optørring.

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt og fedtfri. Løst materiale fjernes. Åbn
patronen med en skarp kniv over gevindet, og sæt fugespidsen på.
Murstenene skal forvandes med en svamp inden påføring af Fuge
Rep Mursten. Påfør Fuge Rep Mursten direkte i fugen med en
fugepistol. Efter påføring fjernes overskydende Fuge Rep Mursten
straks med en våd svamp. For et jævnt resultat kan fugen glittes med
en fugeske eller en smal spartel. Fuge Rep Mursten er støvtør efter
30 min. og gennemtør efter 24-48 timer (afhængig af lagtykkelse,
temperatur og luftfugtighed). Straks efter brug rengøres værktøj og
hænder i lunkent vand. Fuge Rep Mursten må ikke anvendes eller
lageres ved temperaturer under 5c.

Sikkerhed og miljø
Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden
bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden
rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale
modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, samt
fjernelse af spartelmasse, maling, mm. ved brug af
varmluftblæser/flamme eller lign. Kan der dannes sundhedsskadeligt
støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige
værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information
se sikkerhedsdatablad.

Tekniske Data

Anvendelsesområde: Udendørs
Vægtfylde: 1,58 kg/l
Tørretid, 23°C 50% RF: 24 – 48 timer (afhængig
af lagtykkelse)
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Værktøj: Fugepistol, Spartel
Emballagestørrelse: 330 g
Kulør: Grå
Rengøring: Sæbevand
Opbevaring: Frostfrit
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