PERLEFUG
Fugemasse
PERLEFUG er en sementbasert, gjennomfarget og plastforsterket fugemørtel for
fuging av fliser med maks. 5 mm fugebredde. Når fugene er herdet er fugene
vannavvisende. PERLEFUG er meget smidig og lett bearbeiderlig.

PERLEFUG er vannfast og egner seg til gulv-, veggfliser og mosaikk til innendørs
bruk.

BRUKSANVISNING
Forarbeid:

Fugene må ha en fugedybde på minimum 5mm. Rens fugene for eventuelle
limrester for å oppnå minst denne fugedybde.

Blanding:

Bland med ca 0,24 l vann pr kg pulver under kraftig omrøring. Bruk konstant
vannmengde da forskjellige vannmengder kan gi fargevariasjoner. Det anbefales at
blandingen står i 5 min. før den røres opp igjen til en smidig konsistens.
Vannmengden må ikke overskrides vesentlig. For mye vann svekker holdfastheten.
Fugemasse som har begynt å stivne må ikke blandes med mer vann. Selv om
PERLEFUG inneholder luftdemper, bør en passe på å ikke piske inn for mye luft.
Ekstra fleksible og tette fuger oppnås ved å tilsette ARMIFLEX eller
FUGEFORSTERKER. Det bør være fleksible fuger der hvor det er brukt fleksibelt
fliselim.

Fuging:

Fuging skal ikke påbegynnes før fliselimet er tørt og herdet. På mur, puss og
betongunderlag kan arbeidet utføres etter 1 døgn. På ikke-sugende underlag bør
man vente minst 3 dager før fuging. PERLEFUG påføres med gummisparkel eller
spesialfugebrett. Sørg for at fugene blir helt fylte. Skrap vekk overflødig fugemasse
med sparkelen, unngå luftblærer. Arbeid diagonalt over flisene. Vegger fuges
nedenfra og opp. Fugemassen tørker ut forholdsvis raskt, og vi anbefaler derfor å
fuge mindre felt før vasking. Dette gjør det lettere å forme fugen. Det er en fordel at
rommet som det fuges i, holdes under konstant temperatur og uten gjennomtrekk
for å unngå mulige skjolder. Bruk alltid bevegelsesfuger i hjørner og overganger.

Rengjøring:

Ved å bruke spesialfugebrett, fjernes nesten all overflødig masse. Når fugene ikke
lenger er bløte, rengjøres flisene med en fuktig svamp eller rengjøringsskrubb.
Unngå bruk av mye vann. Arbeid diagonalt over fugene. Etter noen timer, helst
samme dag, rengjøres flisene med en tørr klut. Ved tilsetning av ARMIFLEX eller
FUGEFORSTERKER er det viktig å vaske hyppig med vann. NB! Det er viktig å
holde fugene fuktige i minst 3 dager etter fuging med svamp eller
spruteflaske. Vær oppmeksom på at fliser er laget av ulikt materiale og derav har
ulik sugeevne. Porøse fliser suger mer vann enn harde fliser. Eventuelt fugeslør på
flisene fjernes dagen etter med UNIRENS. Hender og verktøy rengjøres i
såpevann.
Skjolder kan oppstå ved bruk av forskjellig vannmengde eller vasking med for mye
vann. Fargevariasjoner er ikke uvanlig da sement er et naturprodukt.
Fargeforskjeller er derfor ingen reklamasjonsgrunn.

TEKNISKE DATA
Brukstemperatur:

Ned til 5oC

Blandingsforhold:
0,24 liter pr kg
Ca 1,0 liter pr 4 kg sekk
Ca 4,3 liter pr 18 kg sekk
Forbruk:

0,5 – 1,5 kg / m2

Maks fugebredde:

5 mm

Brukstid:

ca. 2 timer

Rengjøring:

Umiddelbart med vann

Farger:

Lysgrå, grå og koksgrå ( se eget fargekart)

Emballasje:

1 kg boks - 4 kg pose - 18 kg sekk

Lagring:

12 md. ved tørr lagring i lukket emballasje
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