
FUG
KF10
Sementbasert, hurtigtørkende, frostsikker og fleksibel fugemasse. For alle typer keramiske fiser, naturstein og
glassmosaikk. Kan brukes til vegg og gulv i våt- og tørrom både innen- og utendørs. Lett å bearbeide og fuge
med. Til fugebredde 2-10 mm.

Arbeidsbeskrivelse
Forarbeid: Kontroller at flislimet har tørket iht. monteringsanvisningen for produktet. Flisene skal sitte godt fast
og være rene og tørre. Ved tørt, vindfullt vær og ved porøse fliser skal mellomrommet mellom flisene fuktes før
fuging. Anbefalt arbeidstemperatur er 10-20 °C, laveste arbeidstemperatur er 6 °C. 

Blanding: Blanding av fugemasse gjøres med saktegående maskinvisp for å unngå at det skapes luftbobler. 5
kg KF10 blandes med 1,2-1,3 L vann. Mål opp angitt mengde rent vann og hell i fugemassen. Temperaturen på
pulveret og vannet skal være mellom 6-18 °C. Bland i ca. 2-3 minutter til en jevn og klumpfri masse. Bruk
samme vannmengde til hver blanding for å minimere risikoen for fargeforandringer. Blandet materiale kan
brukes i ca. 1-2 timer. 

Påføring: KF10 påføres med gummisparkel eller fugebrett som dras diagonalt over fugene. 

Etterarbeid: Når fugen er overflatetørr, men fortsatt bearbeidbar, rengjøres fugene med en svamp. Når fugene
er faste, men ikke gjennomherdede, løsnes gjenværende fugemasse fra flisene med en fuktet svamp og den
avsluttende finishen gjøres også med en svamp. Rengjøring gjøres diagonalt over fugene. For tidlig rengjøring
kan innebære risiko for at fugemassen vaskes ut av fugene. Også fargeforandringer kan oppstå ved for tidlig
rengjøring. Etterpolering gjøres med en tørr og ren klut. Fugene bør holdes fuktige i to døgn. Avhengig av
flisenes sugeevne samt romtemperatur tåler den fugede flaten lettere gangtrafikk etter ca. 3-6 timer. 

Unngå vind, bevegelse og varmepåvirkning fra f.eks. sollys og gulvvarme under arbeidet og i herdingstiden.
Gulvvarme kan skrus på og økes langsomt etter 7-8 dager. Fugemasse som har herdet på flisene kan tas bort
med Finja Murvask to døgn etter fuging. Vær veldig forsiktig ved bruk av Musvask. Brukes kun på
syrebestandige fliser. Utfør alltid en prøve på et lite område først. Marmor og kalkstein skal aldri rengjøres med
Murvask. Bruk Finja Våtromssilikon ved elastiske fuger og bevegelsesfuger. 

Tekniske data
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Tekniske data
Anbefalt fugebredde 2-10 mm

Forbruk Ca 0,5–1,8 kg/m² avhengig av fugebredde og tykkelse på flis

Vannforbruk 1,2-1,3 l per 5 kg

Tid til lett belastning Ca 3-6 timer

Tid til full belastning Ca 7 døgn

Brukstid Ca 1-2 timer

Klassifisering CG2 WA (EN 13888)

Forpakning
Produktet leveres i 5 kg sekk.

Lagring
Brukes innen 12 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Krever tørr oppbevaring i uåpnet emballasje.

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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