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Fuge Make-Up
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Produktbeskrivelse
Fuge make-up er beregnet til farvning og opfriskning af fuger på fliser
og klinker indendørs. Fuge make-up er varmvandsbestandig og er
velegnet til fugtige rum som køkken, toilet og bad. Fuge make-up gør
at fugen bliver mindre modtagelig over for snavs.
Fuge Make-up kan ikke anvendes på overflader behandlet med
silikone, epoxy, samt fuger der er behandlet med et vandafvisende
midler.
Fuge Make-up er ikke velegnet til malede og ikke glaserede fliser,
samt gulvfliser.
Fuge Make-up er klar til anvendelse og er let at påføre med den
indbyggede svamp i tuben.
Behandling
Fugerne rengøres med Polyfilla Fuge Rens inden behandling med
Fuge Make-up. Skyl grundigt med vand og lad tørre. Skru svampen af
tuben og fjern forsegling. Skru svampen på igen. Ryst tuben grundigt
inden brug.
Afdæk sanitære installationer, glaserede klinker, og lignende.
Fastsiddende smuds eller hårde, glatte fuger behandles forsigtigt med
en stålbørste.
Påfør Fuge Make-up direkte på den tørre fuge og lad den tørre i
mindst 1 time.
Fjern overskydende Fuge Make-up med en fugtig svamp.
Påfør endnu et lag efter 1 time, hvis nødvendig. Skyl svampen straks
efter brug.

Tekniske Data
Anvendelsesområde: Indendørs
Vægtfylde: 1,00 Kg/l
Tørretid v/23c 50 % RF: 24 timer. Behandlingen
kan tidligst tåle rengøring/skrubning efter 3 uger.
Luftfugtighed RF: 40-80 % ( 65% optimalt)
Temperatur: Min. + 5 c
Værktøj: Pensel, Svamp
Rækkeevne: Ca. 45 m2
Forpakning: 220 ML
Nuancer: Hvid og Grå
Rengøring: Sæbevand/Vand
VOC: 50 g/L
Opbevaring: Frostfrit

Tørretid
Behandlingen kan tåle vandpåvirkning efter 24 timer. Behandlingen
kan tidligst tåle rengøring/skrubning efter 3 ugers afhærdning.
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 tapet, maling mm. ved brug af varmluftblæser/flamme
eller lign., kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg
for tilstrækkelig ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som
åndedrætsværn/støvfiltermaske og øjenværn. For mere information se
sikkerhedsdatablad.
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