Teknisk datablad

Dato: 01/03 2020

Soudal B-fugemasse Eco
Revision: 20200316

Side 1 af 2

Tekniske data
Base
Hærdning
Konsistens
Skind dannelse* (20°C / 65% R.H.)
Tørhed for volumen
Tæthed
Temperatur resistens
Påføringstemperatur

Vegetabilske olier
Oxidativ tørring
Pasta, der er nem at sprøjte
Inden for 24 timer
99%
1,75 g/ml
-20°C → +80°C
+1°C → +30°C

(*) Disse værdier kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer såsom temperatur, fugt og type underlag.

Produktbeskrivelse
Soudal B fugemasse Eco er en elastisk, 1-komponent
fugemasse baseret på syntetiske bindingsmidler og
vegetabilske olier.

•
•
•
•
•
•

Egenskaber
Meget let at anvende
Danner en tynd elastisk overflade og er
selvreparerende
God vedhæftning til de fleste materialer
Overmal bar efter 24 timer
Lugtfri
Miljøvenlig

Applikationer
Fugemasse til fuger i murværk, installation af dør- og
vinduesrammer, vindueskarme.
•
•
•

Til installation af enkelt glas i vinduesrammer af træ,
beton og stål så som i drivhuse.
Tætning af samlinger i bus- og containerbyggerier
Reparation og renovering af tage og tagrender.

Emballage
Farver: Hvid (RAL9010)
Emballage: 600 ml foliepose

Underlag
Materiale: På alle almindelige byggematerialer såsom
mursten, beton, metaller, træ. Træoverflader skal primes.
Overflade: Rengør, tør, fri for støv og fedt. Vi anbefaler en
indledende vedhæftningstest på hver overflade før
påføring.
Påføring
Påføringsmetode: Med manuel, akku- eller pneumatisk
pistol.
Rengøring: Rengør med Soudal Surface Cleaner
umiddelbart efter brug (før hærdning).
Finish: udglat fugen med sæbe blanding eller Soudal
Perfect Finish før tørring.
Reparation: Med det samme materiale
Bemærkninger
Ved overmaling kan der være forsinkelse i malingens
tørretid (vi anbefaler, at der udføres en kompatibilitetstest
før påføring)
•
•
•

Holdbarhed
12 måneder i uåbnede pakker. Opbevaring tørt og køligt
ved temperaturer +15°C og +25°C.

•

Må ikke anvendes i applikationer, hvor kontinuerlig
vandgennemstrømning er mulig.
Overmal bar med de fleste farver.
Malingen skal være elastisk nok til at blive anvendt på
en plast fugemasse.
I betragtning af den brede vifte af tilgængelige
malinger, anbefaler vi at der foretages en
kompatibilitetstest før påføring.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt I denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt I god tro.
På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os
ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.
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Ikke egnet til tætning af isolerende glas eller
sikkerhedsglas.
Ikke egnet til fuger i betonelementer, metaldele eller
indgangspartier
Må ikke anvendes mod natursten som marmor, granit
mv. Brug Soudal Silirub+ S8800 til disse typer
applikationer.

Miljøstandarder:
Kontakt Soudal Danmarks kontor for at få opdaterede
oplysninger om den pågældende miljøorganisations status.

Bemærkning: De Retningslinier der er indeholdt I denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt I god tro.
På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os
ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer.
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