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6. FUGING

Utførelse jordfuktig:
Fugene fylles med en spekkeskje eller en fugeskje. Fugene
skal komprimeres og glattes til en jevn overflate.
Utførelse flytende:
Fugene fylles med et fugebrett som dras diagonalt over
skiferen.

7. RENGJØRING

1. PRODUKT NAVN
Laticrete Skiferfug
Spesialfugemasse til skifer
2. PRODUSENT

LATICRETE Nordic AS
Postboks 165 Kalbakken
0903 Oslo
Telefon: +47 23339000
Fax:
+47 23339001
Internett: www.laticrete.no

3. PRODUKTBESKRIVELSE

Laticrete Skiferfug er en spesialfugemasse til skifer og
limtegl på horisontale og vertikale flater. Tilsatt kalkreduserende middel. Til ute og innendørs.

Gjelder kun utførelse flytende.
Grovrengjør skiferen med en fuktig svamp når fugene
har begynt å tørke. Arbeid diagonalt. Unngå bruk av mye
vann, da dette øker risikoen for skjolddannelse. Gjenta
behandlingen til fugene er slette og uten porer. Skyll
svampen ofte. Avslutt med en rengjøringsskrubb og gni
til skiferen er ren, avslutt med en fuktig svamp. Etter
et døgn bør fuger og skifer vaskes med rent vann, for at
fugene skal herde bedre.

8. TØRKETID
1 døgn.

9. MATERIALFORBRUK

Ca. 2.0 – 2.5kg/m². Forbruket er avhengig av fugebredde, fugedybde og format på skiferen.

10.EMBALLASJE
20 kg sekk.

4. FORARBEID

Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede
partikler.

11.LAGRING

Må lagres tørt.

5. BLANDING

Utførelse jordfuktig:
Ca. 0.12 liter vann pr. kg pulver. Ca 2.4 liter pr 20 kg sekk.
Utførelse flytende:
Ca. 0.17 liter vann pr. kg pulver. Ca 3.4 liter pr 20 kg sekk.
La stå i 5 min. før den røres om på nytt. Er den fortsatt
”tørr” etter 5 minutter, kan man forsiktig helle i litt mer
vann.

Databladet kan bli forandret uten varsel. Sjekk www.laticrete.no for siste informasjon.

12. TEKNISKE DATA
SKIFERFUG
Produktidentitet
EN 13888 Norm
Konsistens
Egenvekt
Brennbarhet
Lagring

CG2
Pulver
1,9
Nei
12 mnd. På tørt sted i org.
emballasje.

Bruksegenskaper
Blandingsforhold
Materialforbruk
Brukstemperatur
Brukstid i bøtten etter
blanding
Tørketid
Sluttegenskaper
Bøyestrekk etter 28
døgn
Trykkstryke etter 28
døgn
Til inne og utendørs
bruk

Ca. 0.20 liter pr. kg. pulver
Ca. 2.0 – 2.5 kg pr. m2
+ 5ºC til + 35ºC
6-8 timer
1 døgn

4,8 Mpa
20,0 Mpa
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