DANA LIM

A/S

NO

Produktinformasjon:

Concrete Fix 549
Ready to use
Fugereparasjonsmørtel på patron
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Concrete Fix 549 er en acrylbasert reparasjonsmørtel på patron, som
anvendes til reparasjon av hull og revner i murverk, såvel ute som inne.
Concrete Fix 549 hefter på de fleste materialer som mursten, betong og
cement, og er etter tørking både vær og vannbestandig.
Den kan efterfølgende slipes og males.
Concrete Fix 549 er lett å påføre ved hjelp av en fugepistol.
Produktet egner seg ikke til bevegelsesfuger
Produktet er registrert i databasen for byggeproduktet, som kan inngå i
Svanemerkede bygg.

Fysiske / kjemiske data:
Fugemørtel:
Type:
Farve:
Densitet:
Konsistens:
Holdbarhet:
Emballasje:

Ferdigblandet acrylbasert fugemørtel
Grå
1,74 kg/l
Pasta/Cement
1 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.
Artikelnr.

Størrelse

54933

300 ml patron
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Bruksanvisning:
Dimensjonering av fugen:

Fuger hvor det anvendes Concrete Fix 549 bør dimensjoneres således at forholdet mellom
fugebredde og fugedybde er 1:1 op til 10 mm, dog min. 5 mm. For fuger over 10 mm bør
fugedybden være fugebredden dividert med 3 pluss 6 mm.

Forberedelse av materialer:

Fugesidene skal være rene, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler.

Anvendelsesbetingelser:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C. Bør dog ikke anvendes i direkte sollys.

Påføring:

Patronens tupp skjæres med en skarp kniv, hvoretter fugespissen skrues på. Fugemørtelen
påføres ved hjelp av hånd- eller trykkluftpistol.
Unngå å sette for mye trykk på patronen, da man derved risikerer å separere væsken i
produktet. Dette kan etterlate en tørr masse bak stemplet, noe som gjør at patronen ikke kan
tømmes helt.
Fugen trykkes på plass og glattes med en fugeskje.

Herding:

Gjennomherding i løpet av 1 - 2 døgn avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Etterbehandling:

Concrete Fix 549 kan etter gjennomherding slipes og overmales med de fleste malingstyper.
På grunn av de mange forskjellige produkter på markedet, anbefaler vi dog at man utfører en
prøve.

Rengjøring:

Verktøy rengjøres og fugemørtel fjernes med varmt vann.
Hender og hud vaskes med vann og såpe.

Sikkerhet:
Se produktets sikkerhetsdatablad.

Våre informasjoner er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulig produkt og
arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås ved
produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke
produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75
Concrete Fix 549 - Revidert 01.06.2022 - Side 2/2

www.danalim.dk

