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Interior 
Hybrid 521
Slik forblir hvite fuger hvite.

Interior 
Hybrid 521 
Den beste fugemassen 
til bevegelsesfuger 
innendørs i f.eks. hjørner, 
dører og vinduer.



Utfordringer med 
innendørs fuger  
 
Misfarging/gulning 
Tradsjonelle MS byggfugemasser har de seneste 
årene, opplevd en rekke saker med misfarging, når 
de har vært brukt innendørs. Årsakene til mis farg-
ingen er ikke fullstendig belyst, men mistanken 
rettes mot de påvirkninger som fugene utsettes 
for fra andre bygningsmaterialer i byggefasen. 

Avdampning 
Mange bygningsmaterialer avgir damp/stoffer ut i 
rommet i en periode etter at de er montert. 
Plater, isolering, dampsperrer, maling, gulvolje og så 
videre er alle materialer, som når de akkurat er åpnet 
og montert eller påført, vil avgi mere eller mindre 
damp/stoffer. Fugemasse som påføres i dette miljø 
utsettes for disse avgassene. Herdeprosessen som 
er en kjemisk reaksjon går i gang umiddelbart etter 
påføring, og i denne prosessen kan avdampningen 
fra andre bygningsmaterialer påvirke fugemassen. 
Andre årsaker til misfarging, er f.eks. påvirkning fra 
rengjøringsmidler, basiske og sure. Her er det viktig 
med utlufting for å fjerne avdampning fra evt. nød-
ven dig rengjøring i de tidlige faser i byggearbeidet. 

Materialer 
Dessuten er det noen kjente materialer som gir 
misfarging, hvis de fuges mot som f.eks. bitumen, 
neopren, EPDM, voks, limflater og kvist. 
Direkte kontakt med disse materialer skal unngås 
f.eks. ved bruk av bunnfyll eller med sperregrunn, 
primer eller forsegler. Tape (maskering tape), som 
f.eks. benyttes direkte på fugemassen i forbindelse 
med maling av vegger, kan også gi misfarging.

Lyserøde overmalte fuger 
Som om ovenstående misfarginger ikke er nok, er 
det også et annet fenomen som har økt i omgang. 
Fuger, som blir malt over, ha blitt lyserøde etter en 
kort periode. 
Fenomenet er kjent fra f.eks. pvc-vinduer, der deler 
av hvite pvc-vinduer blir lyserøde. 
Mistanken med de lyserøde fuger rettes mot en reak-
sjon mellom fugemassen og malingen. Det lyserøde 
skjikt ses kun på overflaten av selve malingen, men 
fenomenet oppstår muligens på grunn av at stoffer i 
fugemassen kommer i kontakt med stoffer i malingen 
og det dannes et rødlig/lyserødt skjær på overflaten 
av malingen.

Løsningen 
På Dana Lims laboratorium i Køge arbeider vi 
konstant med å utvikle de beste produkter og 
løsninger for våre kunder. For å imøtekomme 
de utfordringer som generelt oppleves med MS
 byggfugemasser har vi utviklet et helt unikt pro-
dukt, nemlig Interior Hybrid 521. Forklaringen på 
at Interior Hybrid 521 ikke har de utfordringer, 
som de tradisjonelle MS byggfugemasser har, 
er den enkle årsak at de stoffer i fugemassene, 
som mistankene rettes mot, ikke finnes i Interior 
Hybrid 521, uten å miste de fantastiske egen-
skaper som forventes av en MS fugemasse. 
Med Interior Hybrid 521 får du markedets beste 
innendørs fugemasse. 

+ Flott matt finish
+ Elastisk 
+ Smidig og lett å arbeide med
+ Synker ikke, lang åpen tid 
+ Phthalafri og luktfri
+ EC1 plus og M1 inneklima godkjent
+ Godkjent til svanemerkede bygg.
+ Leveres i S 0500-N og S 0502-Y
+ Overflate som ikke suger til seg 
 skitt og støv

Interior Hybrid 521
er den beste fugemassen til innvendige 
bevegelsesfuger rundt f.eks. dører og 
vinduer og kan benyttes både med og 
uten overmaling.


