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Interior 
Hybrid 521
Så forbliver hvide fuger hvide.

Interior 
Hybrid 521 
Den mest egnede fuge til 
indendørs bevægelsesfuger 
omkring fx hjørnesamlinger, 
døre og vinduer.



Udfordringer med  
indendørs fuger
 
Misfarvning/gulning
Traditionelle MS byggefugemasser har gennem de 
seneste år, haft en række sager med misfarvning, når 
de har været anvendt indendørs. Årsagerne til mis-
farvningen er ej fuldstændigt belyst, men mistanken 
rettes mod de påvirkninger som fugerne udsættes 
for fra andre byggematerialer i byggefasen. 

Dampe
Mange byggematerialer såsom plader, isolering, damp-
spærrer, maling, gulvolie og så videre, er alle materialer, 
som når de lige er pakket ud og monteret eller påført, 
afgiver dampe. Fuge masse som påføres i sådan et 
miljø udsættes for disse dampe. Hærdeprocessen, 
som er en kemisk reaktion, går i gang umiddelbart efter 
påføring. I denne proces kan afdampningen fra andre 
byggematerialer påvirke fugemassen. Andre årsager til 
misfarvning er f.eks påvirkning fra rengøringsmidler. 
Her er det vigtigt med udluftning, for at fjerne dampene, 
når der skal rengø res i de tidlige faser i byggeriet. 

Materialer
Visse velkendte materialer giver misfarvning, hvis 
de fuges op ad og de tæller f.eks bitumen, neopren, 
EPDM, voks, limflader og knaster. 

Direkte kontakt med disse materialer skal undgås 
f.eks. med brug af bagstop eller med spærregrunder, 
primer eller forsegler. Tape (malertape), der f.eks.  an-
vendes direkte ovenpå fugemassen i forbindelse med 
maling af vægge, kan også give misfarvning. 

Lyserøde overmalede fuger 
Som om misfarvninger ikke er nok, er der også et 
andet fænomen, som er øget i omfang. Fuger der 
males, og efter en kort periode bliver lyserøde. 
Fænomenet er kendt fra f.eks pvc-vinduer, hvor 
dele af et hvidt pvc-vindue bliver lyserødt. 

Mistanken med de lyserøde fuger rettes mod en  
reaktion mellem fugemassen og malingen. Det lyse- 
røde lag ses kun på overfladen af selve malingen, 
men fænomenet opstår givetvis på grund af at stof- 
fer i fugemassen kommer i kontakt med stoffer i  
malingen og der dannes et lyserødt skær på over-
fladen af malingen.  

Løsningen
På Dana Lims laboratorie i Køge arbejder vi konstant
på at udvikle de bedste produkter og løsninger for 
vores kunder. For at imødekomme de udfordringer 
der generelt opleves med MS byggefuger, har vi ud-
viklet et helt unikt produkt, nemlig Interior Hybrid 521. 

Forklaringen på at Interior Hybrid 521 generelt ikke
har de udfordringer, som de traditionelle MS bygge-
fugemasser har, er af den simple årsag, at de stoffer, 
som mistankerne rettes mod, ikke findes i Interior 
Hybrid 521. Med Interior Hybrid 521 får du marke-
dets bedste indendørs fugemasse. 

+ Flot mat hvid finish
+ Elastisk
+ Kan overmales
+ Tør overflade, der ikke suger 
 skidt og snavs
+ Smidig og let at arbejde med
+ Synker ikke, lang åbningstid
+ Phthalatfri og lugtfri
+ EC1 Plus og M1 indeklima godkendt

Interior Hybrid 521 er den bedst 
egnede fuge til indendørs bevægelses-
fuger fx omkring hjørnesamlinger, døre 
og vinduer og kan anvendes både med 
og uden overmaling. 


