
Fuge-Beskytter
PRODUKTBESKRIVELSE

TYPE:
Fugebeskytter/forsegler

EMBALLAGE:
77614, 220 ml. plasttube

EGENSKABER:
Fluorpolymer-baseret viskos væske. Tørrer 
gennemsigtig op. Vandafvisende.

ANVENDELSE:
Til forsegling af fuger mellem glaserede kera-
miske fliser, mosaikker og glassten i badevæ-
relse, køkken og bruseniche m.m. 

TEKNISKE DATA:
Densitet: 1,00 g/cm3

Tørstof: 2%
VOC-indhold: 1 g/L
pH-værdi: 6,5
Rækkeevne: 9 m²/tube
Tørretid: 30 min.
Modstår afgnidning/skrubning i 2 dage
Min. temp. for anvendelse: 5° C

SIKKERHED:
Undgå direkte kontakt med hud og øjne. Vask 
grundigt med sæbe og vand. 
Kodenr. (1993):  00 - 1
Brandfareklasse:  Ingen
Sundhedsfareklasse: Ingen
Se Sikkerhedsdatablad på www.casco.dk
 

ANVENDELSE

UNDERLAG:
Til porøse fuger imellem glaserede keramiske 
fliser, mosaikker, glassten m.m. Ikke egnet til 
silikone fuger.

FORARBEJDE:
Fugen skal være ren og fri for fedt, sæbe- og 
kalkrester. Behandlet med Fuge-Rens. Gamle 
og beskadigede fuger bør repareres med 
Fuge-Rep. Ikke-glaserede og porøse fliser 
bør beskyttes. Ryst tuben godt inden brug.

PÅFØRING:
Påføres direkte fra tuben. Lad laget tørre ca. 
30 min. Fjern overskydende materiale med 
en fugtig svamp eller klud i cirkelbevægelser. 
Fuge-Beskytter er overfladetør på ca. 8 timer, 
og gennemhærdet på 2 døgn.

RENGØRING AF VÆRKTØJ:
Vask værktøj i lunkent vand straks efter brug.

LAGRING:
Sæt hætten på igen straks efter brug. Opbe-
vares på et køligt og tørt sted.
Tåler ikke frost.
Holdbarhed 24 måneder.
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Distibutør for Casco Byglim A/S:
Borup Kemi I/S, Bækgårdsvej 53, 4140 Borup
Tlf. 57560020, Fax. 57600021. www.borupkemi.dk



Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg 
og er alene en vejledning ved valget af produkt og 
arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på 
almindelig anvendelse af produkterne. I mange 
tilfælde bør der foretages specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlags-
frit, er alene baseret på generelt kendskab bruge-
rens produkt.

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for 
vor kontrol kan Casco Byglim A/S ikke påtage 
sig ansvaret for de opnåede resultater eller in-
destå for, at vore produkter til enhver til vil give 
en problemfri produktion.
Vort ansvar dækker udelukkende direkte per-
son- eller tingskade, som beviseligt er opstået 
som følge af mangler eller fejl ved et af os 
fremstillet produkt. I øvrigt henvises til vore al-
mindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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