
Brandfugemasse
Inspektion og estimeret levetid for Brandfuge A 560, 
Fire Guard A 565 og Fire Guard A+ 566
Acrylbaseret brandfugemasse der anvendes til indvendig passiv brandsikring og kan i grove træk deles op i to kategorier.

• Lineær fugeforsegling, (EN 1366-4)
• Fuger ved brandgennemføringer, (EN 1366-3:2009)

Drift
Det anbefales at fjerne støv mm. fra overfladen jævnligt for at hindre misfarvning af fugens overflade, se vejledningen - 
Vedligeholdelse af acryl fuger. Inspektion af fugen anbefales første gang efter 1 år, dernæst med 2 års mellemrum indtil det 
10. år. Efter 10 år anbefaler vi et årligt eftersyn.

Estimeret levetid
En byggefuges levetid begrænses typisk af faktorerne fugeslip og/eller at overfladen er misfarvet eller begyndende erode-
ring. Fugeslip skal forebygges/undgås ved korrekt dimensionering af fugen og overfladen kan holdes pæn ved rengøring/
renholdelse eller overmaling. 
Levetiden for A 560, A 565 og A+ 566 estimeres til 15-20 år under normale og ikke-ekstreme forhold. 

Vedligeholdelse
For at få den længst mulige levetid af fugen skal følgende opfyldes:

• Korrekt fuge-dimensionering og montering af bagstop.
• Sikre optimal vedhæftning til hæftefladerne.
• Rengør eller mal fugen efter behov.

Reparationer
Fugestræk der ikke længere opfylder deres funktion eller på anden vis er beskadiget bør udskiftes. De dårlige fugestræk 
udskæres og kontaktflader afrenses omhyggeligt så de er rene, tørre og helt fri for olie og løse partikler. Til efterfugning 
vælges fugemasseprodukt af samme oprindelse som den oprindeligt anvendte fuge, - evt. primning kan være nødvendig
 – kontakt teknisk service. 

Udskiftning 
Hele udskiftninger af fugestræk foretages efter samme fremgangsmetode, som for reparationer. 

For supplerende litteratur henvises til:
•  FSO Driftsvejledning for facadefuger.  

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” informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og 
leveringsbetingelser.
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