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6. FUGING

Fuging kan ikke starte før limet er tørt. Sementbaserte
lim trenger normalt 1 døgn på å tørke. Pastalim trenger
2–3 døgn. Proffug påføres med en gummisparkel som
dras diagonalt over flisene. Det er viktig at fugene blir
fylt helt til bunnen. I alle hjørner, vinkler og avslutninger mot gulv, skal fugemassen skrapes ut før det
fuges med Latasil silikon fugemasse.

7. RENGJØRING

1. PRODUKT NAVN

Laticrete Proffug.
Sementbasert fugemasse til gulv og vegg.

2. PRODUSENT

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

Grovrengjør flisene 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. Etter ca. 1 time gjøres finrengjøringen
med en tørr fille. Gni på flisene til de blir blanke. Eventuelt fugeslør fjernes dagen etter med Latarens. Etter
et døgn bør fuger og fliser vaskes med rent vann, for at
fugene skal herde bedre.

8. TØRKETID
1 døgn.

9. EMBALLASJE
20 kg sekk.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

Proffug er en kombinasjon mellom Latafug og Klinkerfug
tilsatt plastdispersjon. Fugebredder fra 3–8 mm.Til fuging
av gulv og veggfliser. Kun til innendørs bruk. Leveres i to
farger: Manhattan og Sementgrå.

4. FORARBEID

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

5. BLANDING

Ca. 0,25 liter vann pr. kg pulver. Ca. 5,0 liter pr. 20 kg
sekk. Benytt drill med visp. Blandetid 2–3 minutter til
en klumpefri masse. La stå i 5 min. før den røres om på
nytt. For å beskytte fugen mot smuss, såperester og for
å bevare fargen bedre, anbefales det å erstatte vannet
med Laticrete 1776 fugeforsterker.
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10. TEKNISKE DATA
PROFFUG
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

Ca. 0.25 liter pr. kg. pulver
Ca. 0.7 - 0.9 kg pr. m2
+ 5ºC til + 35ºC
6-8 timer

Sluttegenskaper
Bøyestrekk
Trykkstryke etter 28
døgn
Kun til innendørs bruk

7,0 Mpa
25,0 Mpa

1 døgn
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