SÅDAN GØR DU

Fugning i bad
Ved fugning i bad stilles der ekstra høje krav til modstandsdygtighed, derfor bør der altid benyttes en fugemasse, som f.eks. Sanitet- & Byggesilicone 577, Danaseal Sanitet- & Byggesilicone 514 eller Vådrumssilicone 512.
Det er vigtigt at fuge med Sanitetssilicone mellem keramiske fliser ved gulv/væg og i hjørner, bag håndvasken og mellem vask og bordplade i badeværelset. Sanitetssilicone optager de bevægelser, der kan forekomme i konstruktionen.

Udførelse af fugearbejdet
Fjern først gammelt fugemasse med en kniv. Fjern evt. rester med Siliconefjerner 911.
Læg mursnor, bagstop eller sliptape i bunden af fugen, så fugen kun hæfter på to flader. Brug afdækningstape på kanten af fugen. Det er vigtigt at fjerne tapen umiddelbart
efter påføring af fugemassen. Tapen sikrer en fuge med en pæn skarp lige kant. Fugemassen påføres med fugepistol. Undgå at overfylde fugen. Pres fugemassen på plads
med en fugtig fugepind, som har stået i Glittevæske 901 i 24 timer. Træk fugepinden
henover fugemassen med let hånd. Sørg for at dyppe fugepinden ofte i Glittevæske 901.
Om nødvendigt slibes fugepinden med fint Vådslibningspapir. Lad fugen hærde i mindst
24 timer før den udsættes for vand eller belastning. OBS! En nylagt må ikke henlægges
til hærdning i mørke, da der vil være risiko ”mørkgulning” – en nylagt fuge skal have lys
(UV) og ventilation i hele hærdeprocessen.

Rengøring af fuger
Rengøring er med til at holde fugerne pæne og rene, dog vil for hyppig rengøring med brug af kraftige rengøringsmidler, forkorte levetiden.
Ved rengøring skal man være omhyggelig med at fjerne støv, alger og sæberester, da der ellers er grobund for mikroorganismer med misfarvning til
følge. Som rengøringsmiddel kan bruges brun sæbe eller opvaskemiddel blandet op med vand. Rengøring foretages bedst med en blød børste.
Forekommer der sorte eller misfarvede fuger kan misfarvningen begrænses med en klorin opløsning. Ved stærk misfarvning kan det være nødvendigt at udskifte fugerne. Efter rengøring skal der altid skylles med rigelige mængder vand. Ved brug af rengøringsmidler skal man altid være
opmærksom på foreneligheden med de opliggende materialer, i tvivlstilfælde bør der udføres test.

Gode råd
For at få den længst mulige levetid af sanitetsfuger skal følgende opfyldes:
• Fuger skal, så vidt det er muligt, ikke være vandrette.
• Fuger aftørres for blankt vand og sæberester.
• Fuger rengøres jævnligt, med et af de nævnte rengøringsmidler.
• Sørg for lys (UV) og god ventilation i rummet.
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