
Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
4600 Køge

Telefon: 046 - 570 70 
E-mail: info@danalim.se
www.danalim.se

Interior 
Hybrid 521
Hur vita fogar förblir vita.

Interior 
Hybrid 521 
Den mest lämpliga fogen 
för rörelsefogar inomhus  
t.ex. hörnskarvar, dörrar 
och fönster.



Utmaningar med  
inomhusfogar 
 
Missfärgning/gulning 
Traditionella MS byggfogmassor har genom de sena- 
ste åren haft en rad fall med missfärgning när de 
använts inomhus. Orsakerna till miss färgning är inte 
fullständigt belyst, men misstanken vägs mot den 
påverkan som fogarna utsätts för från andra bygg- 
material i byggfasen. 

Fukt
Många byggmaterial utsöndrar restfukt/damm ut i 
rummet i en period efter de är monterade. Skivor, 
isolering, fuktspärrar, färg, golvolja mm, är alla mate-
rial som när de efter är uppackade, monterade eller 
applicerade utsöndrar mer eller mindre fukt/damm. 
Fogmassa som appliceras i denna miljö utsätts för 
detta. Härd-processen vilket är en kemisk reaktion 
startar omedelbart efter applicering. I denna process 
kan avdunstning från andra byggmaterial påverka 
fogmassor. 
Andra orsaker till missfärgning är t.ex. påverkan från 
rengöringsmedel, både basiska och sura. Då blir det 
viktigt att vädra/ventilera bort fukt och rengörings-
ångor tidigt i byggfasen. 

Material
Dessutom finns det några kända material som ger 
missfärgning om fog appliceras nära. Till dessa räk-
nas t.ex. bitumen, neopren, EPDM, vax, limytor och 
kvisthål. Direktkontakt med dessa material måste  
undvikas med t ex användning av bottningslist eller 
med spärrgrund, primer eller försegling. 
Tape (maskeringstape) som an vänds direkt ovanpå 
fogmassa i samband med väggmålning  kan också 
ge missfärgning.

Rosa övermålade fogar 
Som om ovanstående missfärgningar inte är nog, 
finns det också ett annat fenomen som har ökat i 
utbredning. Övermålade fogar har blivit rosa efter 
en kort period. 
Fenomenet är känt från t.ex. pvc-fönster, där delar 
av vita pvc-fönster blivit rosa. Misstanken med rosa 
fogar tros vara en reaktion mellan fogmassa och 
färg. Det rosa skiktet finns endast på ytan av målad
fog. Fenomenet uppstår pågrund av att ämnen i fog-
massa kommer i kontakt med ämnen i färgen och 
bildar ett rosa skikt på färgens yta.

Lösning 
På Dana Lims laboratorium i Köge arbetar vi kon-
stant för att utveckla de bästa produkterna och lös-
ningar för våra kunder. För att tillmötesgå de utma-
ningar som generellt upplevs med MS byggfogar har 
vi utecklat en helt unik produkt i Interior Hybrid 521. 
Det finns en anledning till att Interior Hybrid 521 inte 
får de utmaningar som traditionella MS byggfog-
massor får. Den simpla orsaken är att de ämne som 
finns i fogmassorna som misstänks orsaka problem 
inte finns i Interior Hybrid 521. Dock utan att missta 
de fantastiska egenskaperna som förväntas av en 
hybridfogmassa. 

Med Interior Hybrid 521 får du marknadens bästa 
inomhus fogmassa. 

+ Unik inomhusfog 
+ Snygg mattvit finish 
+ Elastisk
+ Kan målas över
+ Torr fogyta, suger inte till sig 
    smuts eller damm
+ Smidig och lätt att arbeta med
+ Sjunker inte och har lång öppentid
+ Ftalat- och luktfri
+ EC1+ och M1 godkänd för bra 
 inomhusklimat 
+ Levereras i både S 0500-N och S 0502-Y

Interior Hybrid 521 är den mest 
lämpliga fogen för inomhus rörelse-
fogar runt t.ex. hörnskarvar, dörrar 
och fönster. Kan användas både med 
och utan efterföljande övermålning.


