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Produktinformasjon: 

Fthalatfri akrylfugemasse, kan slipes og overmales   

DANA LIM AS  

Acryl Extra 505 

www.danalim.no 
 

 

Fysiske / kjemiske data: 
Fugemasse: 
Type:  Vannbaset akrylfugemasse 
Fungicidbehandlet: Nei 
Konsistens:  Pastøs, tixotropisk masse 
Egenvekt:  ca 1,65 kg/liter 
Holdbarhet:  Minimum 2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring. Beskyttes mot frost. 
Emballasje:   

Varenr. Farve Størrelse 

50532 Hvid 290 ml 

50562 Hvid 600 ml 

   
 
Herdet fugemasse: 
Overmalbar:  Ja 
Svinn:  ca 15 % 
Bestandighet:  Temperatur:  ca -25°C til +80°C 

Vann: Tåler fukt, men er ikke vannbestandig. 

 

. 

 

 

Produktbeskrivelse & bruk: 
Acryl Extra 505 er en spesialutviklet, fthalatfri akrylfugemasse til fuger og 

sprekker innendørs i tørre rom. Fugemassen synker minimalt, kan slipes og 
gir et perfekt grunnlag før etterfølgende finish med maling. 
 
Acryl Extra 505 benyttes til innendørs fuging og tetting av mindre sprekker og 
hull på panel, karmer, plateskjøter, lette skillevegger m.m.  
 
Acryl Extra 505 lever opp til de strenge miljø- og inneklimakrav som stilles fra 
Svanemerking og M1-merking. 
 
Acryl Extra 505 er CE-merket jf. EN 15651-1, F-INT. Se produktets 
ytelsesevne deklarasjon for ytterligere informasjon.  
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Bruksanvisning: 
Dimensjonering av fugen:  Fugemassen kan brukes i fuger opp til 15 mm bredde. Bruk bunnfyllingslist i korrekt 

dimensjon som plasseres i ønsket fugedybde.  
 
NB! Ved mange byggeoppgaver vil det i løpet av de første månedene foregå en 
akklimatisering av de byggningsmaterialer som er benyttet. Dette vil særlig være tilfelle i 
perioden etter at man tar det i bruk, og man varmer opp lokalene. Dermed kan det oppstå et 
større svinn mellom bygningsdelene, enn en fugemasse har mulighet for å ta opp. Dette er 
spesielt tilfelle hvis fugene er smale. Det kan derfor oppstå sprekkdannelser, som i etterkant 
må fuges igjen (når bygget har nådd sin likevekt i forhold til bruksforholdene).  

 
Forberedelse av materialer:  Fugesidene skal være rene, tørre, frie for slippmiddel, fett, støv og løse partikler. Acryl Extra 

505 kan benyttes på overflater som tre, betong, murstein m.m. Meget porøse flater primes 
med en blanding av 50 % akrylfugemasse i 50 % vann.  
 
Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid gjøres 
tilstrekkelige vedheftningsforsøk før man setter i gang- spesielt ved store oppgaver.  
 
Ved fuging anbefales det å bruke maskeringstape, som fjernes igjen umiddelbart etter 
påføring av fugemassen 

 
Brukstemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C. 
 
Påføring: Patronens tupp skjæres av med en skarp kniv, og deretter skjæres selve spissen med et skrå 

snitt, som er litt mindre enn fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjelp av hånd- eller 
trykkluft pistol. Fugen trykkes på plass og glattes omhyggelig med en våt svamp, våt klut, 
fugepinne eller lignende senest 5 - 10 minutter etter påføring. 

 
Dekkevne: For en fuge med tverrsnitt 5 x 5 mm dekker en patron ca. 12 løpemeter. 
 
Herding: Hindedannelse: ca. 5 minutter ved 23 °C og 50 % RF. 

Overflatetørr: ca. 10 minutter ved 23 °C og 50 % RF. 
Gjennomherdet: 1 dag ved smale sprekker. Større fuger krever lenger herdetid. 
Fugemassen herder langsommere ved lavere temperaturer og høyere luftfuktighet. 

 
Etterbehandling: Etter herding kan Acryl Extra 505 slipes og overmales med de fleste malingstyper. På grunn 

av de mange forskjellige produkter på markedet, anbefaler vi at man utfører prøver. Spesielt 
for matte typer maling kan det oppstå krakelering. 

 
Renjgøring: Uherdet fugemasse fjernes med wipes eller varmt vann.  

Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk.  
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. 
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