
Beckers Malerfuge
Hvid

BECKERS MALERFUGE HVID anvendes til
fugning omkring døre og vinduer, samt til
udfyldning af revner, pladesamlinger,
rørgennemføringer m.m. Malerfugen er
endvidere velegnet til såkaldte »lydfuger«. Kan
anvendes på flader som f.eks. beton, mursten,
glas, behandlet træ, eloxeret aluminium m.m.
uden brug af primer. Malerfugen tåler ikke
konstant vandpåvirkning, og skal beskyttes med
overmaling ved udendørs brug.

Teknisk information
PÅFØRINGSTEMPERATUR
Kan påføres ved temperaturer fra +5C til +40C

TØRRETID VED +23°C OG 50% RELATIV
LUFTFUGTIGHED
Hindedannelse ca. 15 min. Klæbefri efter ca. 20 min.
Gennem hærdet 3-7 dage. Kan overmales efter 21
timer.

BINDEMIDDEL
Acrylfugemasse

DENSITET
1,55

TØRSTOF
85 volum-%

MAL-KODE
00-1
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Forberedelse af overfladen
Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel,
fedtstof, støv og løse partikler. Malerfugen kan anvendes
uden primer på de fleste overflader som glas, eloxeret
aluminium, behandlet træ, beton, mursten og keramik.
Meget porøse flader primes med en opløsning af 50%
malerfuge og 50% vand.

Påføring
Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv,
hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit,
der er lidt mindre end fugens bredde. Beckers Malerfuge
påføres ved hjælp af hånd- eller trykluftpistol. Fugen
trykkes på plads og glittes omhyggeligt med en
vandmættet fugepind, våd svamp eller våd klud, senest 5-
10 minutter efter påføring. Malerfugen kan overmales
med de fleste af Beckers malinger.

Fuger hvortil der anvendes Beckers Malerfuge bør
dimensioneres således at bevægelsen af den frie
fugesubstans er under +/- 10%. Malerfugen kan
anvendes i fuger fra 0 til 25 mm bredde. For at kunne
optage maksimal fugebevægelse skal fugens bredde dog
være min. 7,5 mm og fugedybden normalt halvdelen af
fugebredden, dog min. 7,5 mm og max. 12 mm.

Når du er færdig med at fuge
Undgå udslip i afløb, eventuelle rester indleveres til
genbrugsstation. Tom og rengjort emballage indleveres
til genbrug.

Vigtigt
VÆRKTØJ: fugepistol
VÆRKTØJ RENGØRES MED: vand

Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen
umiddelbart efter påføring af Malerfugen.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer
og hjemmeside.

Informationen i dette dokument er ikke beregnet på at være udtømmende eller fuldstændigt. Informationen baserer sig på laboratorietests og
praktisk erfaring, og er givet efter vores bedste kundskaber. Produkternes kvalitet kontrolleres af vores virksomhedssystem, baseret på krav om
ISO9001 og ISO14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de omstændigheder, under hvilke produkterne anvendes eller de mange faktorer
som påvirker brugen og påføring af produkterne. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfælde hvor produkterne anvendes i strid med anvisningerne
eller for uanvendelige objekter. Vi forbeholder os retten at forandre den givne information uden varsel. Ve
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