Klinkefuge
Cementbaseret klinkefuge

▲ ▲

▲ ▲

Fra 5 mm til 20 mm
Inden- og udendørs brug

Rustik overflade
MK - Godkendt

LIP Klinkefuge
LIP Klinkefuge er et cementbaseret produkt til fugning af
keramiske gulv- og vægfliser, klinker, natursten, marmor,
glas m.m. Vandfast og frostsikker.

Forbehandling
Fugerne skal være fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og
andre skillemidler inden der fuges.
På fliser med stærkt sugende overflade, anbefales fugning
med fugeske.
På bevægelige underlag tilsættes fugemassen LIP
Multibinder, der bl.a. øger elasticiteten.

Brugsanvisning

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at
foretrække.
Når fugemassen er tør og gulvet rengjort, er det vigtigt at
vedligeholde sine fuger. Fugerne skal mættes, således at
de ikke kan opsuge f.eks. kalk og snavs.
Se "Forbehandling og vedligeholdelse af fliser og klinker".
Fuger og fliseoverflade kan også imprægneres med
LIP Fugeforsegler.

Emballage
5 og 25 kg plastlaminerede papirsposer.
Skal opbevares tørt.

5 kg. LIP Fugemasse drysses under omrøring i
ca. 0,75 liter vand. Efter ca. 5 minutter røres godt efter,
og fugemassen er klar til brug.
Fugemassen påføres fliserne diagonalt med en gummispartel, fugebræt el. lign. Det er vigtigt at fugerne fyldes
helt op, for at modvirke luftblærer.
Når fugen har sat sig, tiden afhænger af temperatur,
underlaget og flisekanternes sugeevne, afrenses overskydende fugemasse med en hårdt opvredet svamp.
Det anbefales at stærkt sugende underlag forvandes
inden fugning.
Der vaskes diagonalt over fugerne, således at der kun
efterlades et ganske fint ”fugeslør” og vandfilm.
Dette kan efter kort tid, når fugen har sat sig, poleres/tørres væk med en tør klud, eller om nødvendigt fjernes med
LIP klinkerens, dog tidligst efter 12 timer når fugen er tør!
Forskelligt sugende flisekanter, forskelligt vand/cementforhold, uensartet udtørring samt fugt i underlaget, kan
undertiden medføre misfarvning af fugen!
En evt. misfarvning vil aftage med tiden.
Se evt. mere på www.lip.dk

Mærkning

Forbrug

Lagring:

Fugebredde
6 mm

8 mm

10 mm

Fugedybde
8
10
12
8
10
12
14
10
15
20

10 x10
1,4
1,8
2,2
1,9
2,4
2,9
3,4
3,0
4,5
6,0

Fliseformat i cm
10 x 20
20 x 20
1,1
0,8
1,4
1,0
1,7
1,1
1,5
1,0
1,8
1,2
2,1
1,5
2,5
1,7
2,3
1,5
3,4
2,3
4,5
3,0

Lokalirriterende: (Xi) Indeholder: Calciumoxid
Ved blanding med vand dannes calciumhydroxid, som kan
virke ætsende på hud og øjne.Produktet indeholder mindre
end 2 mg vandopløseligt chromat pr. kg. Ved tør opbevaring
er holdbarheden ubegrænset. R36/37 Irriterer øjnene og
åndedrætsorganerne. R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn. S22 Undgå indånding
af støv. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt
med vand. S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og
vis sæk. Kodenummer: 00-4 Kodenummer for brugsklar
blanding: 00-4 (1993). Pr. nr. 474477. No. 76034.

Henvisning Sikkerhedsdatablad.
Tekniske data
Arbejdstemperatur:
Blandingsforhold:
Anvendelsestid:
Gangbar:

+5°C - +30°C.
5 kg LIP Klinkefuge til 0,75 liter vand.
Ca. 2 timer ved 18-20°C.
Tidligst efter 12 timer ved 18-20°C
afhængig af underlagets sugeevne.
Tør opbevaring

Vandfast- frostsikker
15 x15
1,0
1,3
1,5
1,4
1,7
2,0
2,4
2,1
3,5
4,2

Generelt
LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern
kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation
henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger,
ERFA-blade og gældende normer.
Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter.
Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol,
kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Farver
Råhvid

Manhattan

Grå

Jasmin

Bahamabeige

Brun

Tallene i tabellen angiver ca. materialeforbrug i kg pr. m2.

LIP -når der bygges på kvalitet!

Forhandler:

BYGNINGSARTIKLER A/S
Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark
Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk
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