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Teknisk datablad

JOTUN Proff Akrylfugemasse

Produktbeskrivelse

Andre

Type

JOTUN Proff Akrylfugemasse er en 1-komponent, elastisk akrylbaseret fugemasse, der hærder via 
vandafdampning.

Egenskaber og fordele

Produktet har god vedhæftning på de fleste byggematerialer som beton, træ, metal, plastik og malede underlag.
Misfarver ikke omgivende materiale og kan overmales med de fleste malinger. Produktet kan også anvendes til 
glas, tætning af fuger ved montering af gipsplader samt lægning og tætning af træflader ved fx ommaling.

Kan anvendes på fugtudsatte underlag, men bør dog ikke anvendes på underlag, der udsættes for konstant 
kontakt med vand, som fx i swimmingpools og vandreservoirer.
Fugemassen kan optage bevægelser på op til +/- (træk/tryk) 10% af fugebredden. Hvis bevægelserne 
overstiges, anbefales en højelastisk fugemasse.

Anvendelsesområde

JOTUN Proff Akrylfugemasse anvendes indendørs i fuger omkring vinduer, døre, væg- og metalpartier,
ventilations- og rørgennemføringer samt til tætning af revner og sprækker for at hindre luftlækage.
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Produktdata

Kulører Hvid.

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.Emballagestørrelser

Generisk type 1-komponent, elastisk akrylbaseret fugemasse. Vandbaseret.

Tørstof 85 volumen%

Litervægt 1,6 ca.

± 2

Pastøs, blød pasta.Viskositet

Påføringsinformation

Påføringsmetoder

Påføres med fugepistol.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal under påføring være mellem +5°C og +30°C.

Tørretider

Gennemtør efter 1-3 dage afhængig af dimension, luftfugtighed og temperatur.

23°C

Berøringstør 30 min.
Overmalingsinterval, min. 1-3 dage

Lufttemperatur
Relativ Fugtighed (RF) 50%

Overfladetemperatur 23°C
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Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, uden olie, fedt og løse partikler. Metalflader affedtes og løs maling slibes af.

Spartel, fugemasse

Fugedimension:
Bredde (mm)       Dybde (mm)
5-7                      3-5 
8-12                    5-7
13-20                  5-8

Dimensionering:
For at kunne optage maksimal fugebevægelse, bør fugens bredde være min. 5 mm og fugedybden normalt 
halvdelen af fugebredden, dog min. 5 mm. Gulvlister skal være 3-4 mm tykkere end fugens bredde.

Grunding:
På stærkt sugende underlag skal de områder, der skal fuges, grundes med en primer, der består af 1 del 
fugemasse og 2 dele vand. Primeren skal tørre ca. 1 time ved +20°C.

Påføring:
Påføres med fugepistol eller trykluftspistol. Pres fugemassen mod underlaget, så der ikke dannes luftblærer.
Udjævn lige efter påføring med egnet værktøj som fx en gummi-/stålspartel, fugtet svamp eller pensel. Beskyt 
fugen mod vand de første dage.

Rengøring:
Værktøj rengøres med vand straks efter brug. Fjern samtidig også pletter og spild.

Efterbehandling

Kan overmales med de fleste malingstyper. Det anbefales at lave prøveopstrøg, især hvis der males med mat 
maling i glans 2-3.

Bemærk

Færdig fuge:
Temperaturbestandighed: -30°C til + 70°C.
Hårdhed, Shore A: Ca. 47°C.
Holdbarhed: Meget god modstand mod ozon og UV stråler.
Bevægelsesinterval +/- 10% træk/tryk.

Opbevaring

Kan lagres i mindst 24 måneder i ubrudt emballage ved 0-25°C. Produktet kan tåle temperaturer ned til  -18°C -
dog højst 3 gange, herefter forsvinder produktets egenskaber.

Affaldshåndtering

Bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Godkendelser

JOTUN Proff Akrylfugemasse opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15651-1: 2012.
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Helse og sikkerhed
Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er 
specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

00-1
Sikkerhedsregler

19
93

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Forbehold
Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og 
praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet 
anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan 
implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de 
oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg 
ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske 
version, der er gældende.
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