
Beskrivning
Akrylfog Pro är en miljöanpassad elastisk akrylatbaserad

fogmassa och uppfyller kraven för M1.

LD714 är lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar.

Produkten har god vidhäftning  på de flest byggnadsmaterial

och används för tätning och utjämning av fogar inomhus

Förpackning
300 ml patron (12/kartong)

Teknisk information
Densitet 1,65- 1,69 1600 kg/ m3

Hårdhet Shore A ~47

Torrhalt 85%

Konsistens lättsprutad, mjuk pasta

Torktid Yttorr ca 30 minuter beroende på
luftfuktighet och temperatur. Full härdning 1
– 3  dagar beroende på fogtjocklek,
luftfuktighet och temperatur

Temperaturbeständighet `-15°C till +75°C

Användningstemperatur +4°C till +40°C

Rörelseupptagning 10%

Övermålningsbarhet Ja med de flesta förekommande färgtyper
efter genomhärdning.  Kompatibilitetstest
rekommenderas, framförallt vid målning med
matta färger.

Lagring Svalt och torrt. Skyddas mot frost.

Lagringstid 24 månader i oöppnad förpackning.

Fogdimensionering Bredd  mm x djup mm= sträckförmåga 100ml
(m)

 5-7 mm x 3-5mm = ca 3-6m               

 8-12 mm x 5-7 mm = ca 1- 2,5 mm

 13-20 mm x 5-8 mm= ca 0,5 - 1,5 mm

Tomemballage och rester Hantering av tomemballage och rester  enligt
säkerhetsblad. Flytande rester får ej hällas i
avlopp. 

Förberedelse
Kontaktytor skall vara torra, rena och fettfria och fria

från lösa partiklar.

Metallytor skall avfettas och löst sittand färg slipas bort.

Normalt fodras ingen primer mot sugande underlag som

t.ex. gipsskivor.

Starkt sugande ytor kan förbehandlas med fogmassan

utunnad med vatten (1:2).

Fogar bottnas om möjligt med bottningslist med slutna

celler som inte absorberar vatten. Bottningslisten skall

komprimeras ca 25%. Använd ett trubbigt verktyg så att

listen inne skadas.

 

LD714

Akrylfog Pro

För tätning och mjukspackling av fogar och

sprickor med små fogrörelser inomhus runt

dörrar och fönster, vägg- och

metallpartier,liksom för tätning av sprickor

för att för att förhindar luftläckage.  Mot trä,

gips, puts, tegel, betong, cellplast, kork, PVC,

metall och målade ytor. Fogen missfärgar inte

omgivande material och är övermålningsbar

med de flesta på marknaden förekommande

färger.  

Fördel

Listvit

Lättsprutad

Luktsvag

Övermålningsbar

Ufyller kraven för M1

Svanenmärkt



Akrylfog Pro

Installation & montering
Applicera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta och

eftersläta omedelbart med fogpinne så att inga luftfickor

bildas. Eller använd spackel doppad i svag

tvålvattenlösning. Skydda fogen mot väta under de första

dagarna.

Låt fogmassan härda helt igenom innan målningsarbetet

utföres

Rengöring
Verktyg och spill rengöres direkt  med vatten.

Primertabell

På starkt sugande material skall fogytorna primas/

förstrykas med en primer bestående av  1 del fogmassa + 2

delar vatten. Primern skall torka i ungefär 1 timme vid + 20°

C.

Hälsa och Säkerhet
Läs igenom och se till att du förstår innehållet i

säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Produktrådgivning
tremco illbrucks produktspecialister ger dig

gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och

Limleverantörers Förenings allmänna

leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck AB
T: +46 (0)31 570010

F: +46 (0)31 572207

info@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.com
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