
FUGNING AF STO
FACADEPUDS/MALING
Puds-fladerne som ligger til grund for Dana Lims afprøvninger af fugemasser, er tilsendt af 
puds-producenten. Puds-emnerne er stærke og giver dermed en solid flade at fuge op imod. I 
byggeriet er vi stødt på pudsflader, som er bygget så svagt op, at det yderste lag puds og maling 
trækkes af når der opstår bevægelser. Nedenstående resultater er derfor kun gældende for solide 
fugeflader.

- Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri. 
- Til fugning af STO Facadepuds Lotusan K 1,5 og STO Facadepuds Silco K 1,5         
  anbefales følgende produkter:
  UDEN PRIMER:         Danaseal Construction 515.
  MED PRIMER 961:    Danaseal Construction 515 eller MS Contractor 550.

- Til fugning af STO Facadepuds Silco QS K 1,5 og Stolit K 1,5 anbefales følgende produkter:
   UDEN PRIMER:        Danaseal Construction 515 
- Til fugning Af STO Facadepuds Miral K 1,5 anbefales følgende produkt:
  MED PRIMER 961:    Danaseal Construction 515
    

FUGNING AF STO
DILATATIONSPROFIL

- Inden fugning sikres det at alle flader er rene, tørre og fedtfri. 

- Til fugning af STO Dilatationsprofil anbefales følgende produkter:

  UDEN PRIMER:         Danaseal Sanitary and Build Silicone 514  
                                     Danaseal Construction 515.

  MED PRIMER 960:    Danaseal Sanitary and Build Silicone 514 
                                     Danaseal Constuction 515.

Der henvises desuden til fugemassernes Produkt information.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst 
mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os 
ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette Sådan Gør Du Informati-
onsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore 
almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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