
SILIKON
Våtromssilikon
Høyelastisk fugemasse til bevegelsesfuger ved keramiske fliser i tørr- og våtrom både innen- og utendørs.
Våtromssilikon er sopp- og bakterieavvisende og fri for syre. Produktet egner seg også til naturstein og
marmor, og tåler bevegelser opptil 25 %. Våtromssilikon er fargetilpasset til Finjas fugsortiment.

Arbeidsbeskrivelse
Forarbeid
Alle flater som skal fuges, må være rene og solide. Ikke-porøse materialer som glass, glassert keramikk m.m.
trenger normalt ingen forbehandling utover rengjøring. Porøse materialer som betong, tre, m.m. forbehandles
med Finja Primer iht. anvisningene.

For at fugen skal fungere riktig er det viktig at den kan bevege seg fritt. Kontroller derfor at fugen bare hefter mot
sidene og ikke mot bunnen på fugen, og at fugetykkelsen er mindre enn fugebredden. For å hindre heft mot
bunnen av fugen, kan det brukes en bunnlist som er beregnet for formålet. Masker med maskeringsteip ved
behov. 

Påføring
Skjær av tuppen på patronen, og skru på munnstykket. Skjær av munnstykket i en 45-graders vinkel slik at
hullet i munnstykket tilsvarer ønsket fugebredde. Spray den påførte fugen med vann blandet med
oppvaskmiddel, og stryk over fugen med en fugepinne eller fingeren. Fugen må strykes ut før herdingen
begynner.

Rengjøring
Uherdet våtromssilikon kan fjernes med f.eks. bensin eller toulen. Herdet produkt kan bare fjernes mekanisk.

Tekniske data
Forbruk 6–12 lmp/patron

Herdingstid 1–2 mm/døgn (23 °C, 50 % Rf)

Hinnedannelse 10–20 min

Arbeidstemperatur 10–40 °C

Temperaturbestandighet –40 °C–120 °C (etter herding)

Forpakning
Produktet leveres i 300 ml patron.
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Lagring
Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdato angitt på forpakningen. Oppbevares frostfritt.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt.
Forhold som ligger utenfor Finja´s ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse,
eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For
aktuell informasjon se alltid www.finja.no
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