
Sanitetssilikone for fugning og tætning

 Anvendelsesområde
Sanitetssilikone anvendes til tætning og fugning i vådrum
og andre rum, hvor der stilles store hygiejniske krav.  
Sanitetssilikone har god vedhæftning mod keramiske fliser, 
det meste sanitetsmateriale, beton, puds, træ, emalje, stål, 
aluminium mm. Anvend ikke silikonen på natursten da stenen 
kan misfarves 

Applicering
Skær patronspidsen til en passende størrelse, skær patron-
spidsen af patronen og skru den på mundstykket. Monter 
patronen i sprøjtepistol, og kør langsomt sprøjten langs fugen 
mens den bliver godt og jævnt fyldt. Påfør og glit fugen med 
en fugepind eller andet passende værktøj dyppet i sæbevand. 
Uhærdet masse fjernes med mineralsk terpentin, hærded 
silikone fjernes mekanisk.

Lagring  
Skal anvendes senest 24 måneder efter produktionsdato. 

Beskyttelsesforeskrifter
Ventilation. God arbejdshygiejne, anvend beskyttelses- 
handsker. Ved indånding sørg for frisk luft. Ved hudkontakt  
tør af og vask med vand og sæbe. Ved øjenkontakt skyl straks 
med vand i 10-15 minuter. Hold øjenene vidt åbne. 
Ved indtagelsefremkald opkast. Hvis symptomerne vedvarer, 
skal du kontakte en læge.

Byggteknisk information
CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg
Sverige
Tel. 077-447 35 00

Information findes også på vores hjemmeside,  
www.evers.dk

Sortiment
Betegnelse Emballage Farve 
 FB2010 Star 300 ml Hvid  

FB2020 Star 300 ml Lysgrå
 
FB2030 Star 300 ml Grå  

FB2040 Star 300 ml Mellemgrå 

FB2050 Star 300 ml Sort 
 
FB2060 Star 300 ml Transparent 

Materiale forbrug
Ca 15 m pr. patron ved 5x5 mm. fuge

Produktbeskrivelse 
Antimugbehandlet 1-komponent, eddikesyrehærdende  
silikonefugemasse. Hurtigthærdende, elastisk med meget god  
holdbarehed. Opfylder krav i henhold til ISO 11600

Teknisk information
Materialetype:  Silikonegummi
Konsistens: Blød, tixotrop masse
Hærdningssystem: Acetoxy
Densitet:  ca 1,01 g/cm³
Arbejdstemperatur: +5°C til +40°C -  ikke mod
 frostbelagte overflader
Brandfarlig: Nej
Egenskaber efter applicering: Klæbefri overflade Ca. 36 min.
Bearbejdningstid: 5-8 minuter
Hærdning: 1-2 mm pr. døgn afhængigt af
 luftfugtighed og temperatur
Hårdhed: ca 18°C Shore A
Elasticitetsmodul:  ca 0,4 N/mm2 vid 100% træk
Temperaturbestandighed: -5°C til +150°C - kortvarigt
 op til +200°C
Ældningsbestandighed: Udmærket mod UV-stråling
Kemikaliebestandighed: Udmærket mod de fleste  
 kemikalier
Overmalingsbar:  Nej
 
Lever op til mugtestnormerne  
efter ISO-846/1978 metode A og B
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EVERS Fliser,  Tel. 4343 4315    www.evers.dk
Vores information er baseret på omfattende laboratorietests, der har til formål at hjælpe forbrugerne med at finde den bedst mulige produkt- og arbejdsmetode. Da forbrugerens arbejdsvilkår er uden for vores kon-
trol, kan vi ikke påtage os ansvaret for slutresultatet, som opnås under brugen af produktet. Oplysningerne i dette produktblad er vejledende typiske værdier og er ikke produktspecifikationer


