
  

 

 

 

Produktinformation: 

Minimerar risken för fogsläpp, för alla slags fogmassor 
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Fysikaliska / Kemiska data: 
Kulör:  Transparent 
Konsistens:  Tunnflytande 
Densitet:  ca 1,0 kg/liter  
pH:  Neutral, ca 7 
Hållbarhet:  Minst 2 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring. 
Förpackning: 

Artikelnummer Emballage 

4989 250 ml sprayflaska 

4990 1 l flaska 

4991 5 l dunk 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Glättvätska 901 är ett specialutvecklat glättningsmedel för glättning av silikon-, 
polyuretan- och MS fogmassor etc. 
 
Glättvätska 901 minimerar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på 
fogpinnen. Kan användas med både torra och våta fogpinnar.  
 
Med Glättvätska 901 är det även möjligt att efterfylla fogen. 
 
Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i 
Svanenmärkt bygge. 
 
 

Medlem av   

 

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund. 
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Bruksanvisning: 
Användningstemperatur: +5°C till +40°C. 
 
Användning: Glättvätska 901 används oförtunnad. Använd fogpinne som doppats eller mättats i 

glättningsvätskan, alternativt spraya direkt på fogmassan och glätta med antingen en torr eller 
våt fogpinne. 
 
Glättvätska 901 kan också användas om fogen ska dras av med en spackel.  
 
Det är möjligt att efterfylla fogar som glättats med Glättvätska 901.   

 
OBSERVERA: Var särskilt uppmärksam på att Glättvätska 901 i sprayflaska ska användas direkt på 

fogmassan. Glättningsvätska som hamnar vid sidan om eller spills på angränsande ytor kan 
medföra: 
 

• risk för korrosion om den används på stål. 

• risk för färgförändringar eller vitaktiga fällningar på porösa och känsliga underlag 
som t ex natursten och komposit. 

• risk för synliga föroreningar eller skador i ytan på glas, lackerad/ytbehandlad metall 
och plast. 

 
Glättvätska 901 bör inte användas i direkt solljus.  
 
För att bedöma hur väl angränsande ytor tål glättningsvätskan, samt appliceringsmetod och 
eventuell maskering bör ett test genomföras. 
 
Överskottsvätska måste avlägsnas omedelbart från angränsande ytor. 

 
Rengöring: Glättvätskan kan sköljas av med vatten eller tas bort med Wipes Sensitive 915. 
 
 
 

 

Säkerhet: 
Se produktens säkerhetsdatablad. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga 

produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för 

slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte 

produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 

 

 

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK 

TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE   

 

 


