
Bruksområde
Brukes til fuger i belegningsstein, naturstein

og heller. Dette gir et godt og stabilt dekke.

Fugesand er viktig for å forhindre

kantavskalling, og gir et pent estetisk uttrykk.

Produktet er ugresshemmende og reduserer

maur og krypdyr. Ultipro fugesand premium er

enkelt å bruke, og krever mindre vedlikehold

en vanlig fugesand. 

NB! Tung trafikk, maskinell feiing og

høytrykkvask anbefales ikke. Polymer og

sand har tendens til å separere ved lagring

og transport. For å motvirke separasjon bør

sekken vendes noen ganger før den tømmes.

Bruksanvisning
Belegningsoverflaten må være tørr, støvfri og

klar til fuging. Fordel massen og fei den utover

belegningssteinen i begge retninger til fugene

er fylt opp. La det gjenstå litt overskudd på

overflaten og komprimer fugene med

platevibrator. Etterfyll fugene nøye og rengjør

overflaten grundig. Dusj forsiktig med

vannslange eller dusjeflaske til massen er

gjennomfuktet uten at sanden flyter utover

belegningssteinen. Ved tilgrising av våt sand

kan dette fjernes med en myk kost eller lett

spyling. Eventuelle rester kan fjernes med

varmt vann. *En sekk dekker ca. 5-7 m2, ved

bruk av 5-6 cm belegningsstein. Forbruk vil

kunne variere.
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Tørketid
Herdetid er fra 1-3 døgn avhengig av temperatur

og luftfuktighet. Anbefalt temperatur

+10-25 grader. Lavere temperatur forlenger

herdetid. Fugene må tørke ut for at herdeprosessen

skal bli fullstendig. Ved langvarig regnvær må området 
tildekkes mot nedbør.Fuging må ikke utføres ved 
temperaturer under +5 grader.

Oppbevaring
Lagringstid ca. 1 år fra produksjonsdato. Se

datostempel på sekkens langside. Bør lagres

tørt og frostfritt.

Produktkvalitet
Natursand av gneis, feltspat og kvarts, samt

polymerer og andre tilsetninger.
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Kornstørrelse: ...........................................0 - 1,2 mm

Gjør deg kjent med de respektive produkt- og

sikkerhetsdatablader før du tar produktet i

bruk og husk å bruke anbefalt verneutstyr.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

TEKNISKE FAKTA


