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Akryl Basic 3912
Akryl Basic er en akryl fugemasse som egner seg
til tetting av sprekker inne. Fester mot tørre
rene flater på de fleste bygningsmaterialer som
f.eks betong, puss, tre, tegl og gips. Benyttes
også til lydisolering

 Akryl

TEKNISK DATA

FORBEHANDLING

Produkttype:
Konsistens:
Emballasje:
Farge:
Løsemiddel:
Tørrstoff:
Densitet:
Bearbeidingstid:
Skinnherding:
Bevegelsesopptak:
Herdetid:
Overmalbar:
Arbeidstemp.:
Oppbevaring:

Akryl dispersjon
Pasta
300 ml patron
600 ml pølse
Hvit
Vann
Ca 80 %
Ca 1610 kg/m3
0 - 25 min.
25 - 30 min
7,5 %
1-7 døgn, avhengig av dybde,
bredde, temperatur og
luftfuktighet
Etter 24 timer
+5o C - +40 oC
Minst 24 mndr. i
uåpnet emballasje ved
romtemperatur. Tåler ikke
frost.

fugemasse

 Inne
 Overmalbar
 Fester til de fleste
materialer uten primer

For best mulig resultat skal underlaget være rent, tørt og fritt
for støv og løse partikler.
PÅFØRING
Skjær av plastspissen i 45o vinkel, noe smalere enn fugens
bredde. Skru av spissen og skjær av patronspissen. Benytt
egent fugepistol ved påføring. Jevn fugen med en fuktet
fugepinne. Bruk bunnfyllingslist ved brede fuger
BEGRENSNING
Ingen eller begrenset feste til PE, PP, teflon og andre fete
plaster samt bitumen.
Kun til innvendig bruk
FORBRUK
Fugebredde

Fugedybde

ant meter pr patron

5
10
15
25

5
5
6
8

12 meter
6 meter
3,3 meter
1,5 meter
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HELSE OG MILJØ
Brannfare:
Helsefare:

Ingen
Ingen.

Oppbevares utilgjengelig for barn
Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon

RENGJØRING
Generelt bør god renslighet overholdes. Fugemasse på huden
fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy
rengjøres med en fuktig klut og Casco Limvask ved behov, før
det har herdet. Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

SUPPLERENDE PRODUKTER
Casco skjelettpistol 6172 eller Casco ProGun P160
FDV
Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt
ansvar dekker ut-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:
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