
PRODUKTKODER
Hey'di varenr:
Hvit .............................................. 603100
Lysgrå ............................................ 603115
Grå ................................................ 603120
Koks .............................................. 603123
Sort ............................................... 603130

GTIN nr:
Hvit ................................ 7054151006032
Lysgrå .............................. 7054151156034
Grå .................................. 7054151206036
Koks ................................ 7054151236033
Sort ................................. 7054151306033

Nobb nr:
Hvit .......................................... 52999406
Lysgrå ........................................ 52999414
Grå ............................................ 52999713
Koks .......................................... 52999724
Sort ........................................... 52999732

TEKNISKE DATA
EN 13888: .........................................CG2

Revisjonsdato: 30.06.20

HEY'DI QR KODE 
Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

HEY'DI PRODUKTDATABLAD 
FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO

Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner. Telefon: (+47) 63 86 88 00. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

Beskrivelse
Hey’di Premium Xtra Fug er en sement-
basert hurtigherdende fugemasse til 
keramiske fliser og mosaikk på gulv og 
vegg. Hey’di Premium Xtra Fug blir ikke 
og beholder den opprinnelige fargen. 
Saltutfelling fra fugen vil ikke inntreffe, 
heller ikke begroing. Hey’di Premium 
Xtra Fug er tilnærmet vanntett. 
Anbefales ikke brukt til fliser med høyt 
vannoppsug. 

Bruksområder
Gulv og vegg, ute og inne. 
Hey’di Premium Xtra Fug bør velges til 
alle vannpåkjente områder, våtrom,
 terrasser, fasader m.m. Temperatur bør 
ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste 
anvendelsestemperatur er +6 °C, dette 
gjelder også underlaget. Ikke egnet til 
sterkt belastede områder, som for 
eksempel garasjer, tung industri osv.
   
Forarbeid- Underlag
Gulvvarme må være avslått i god tid før 
liming og fuging. Fritt vann må ikke 
forekomme i fugene, eventuelt flislim i 
fugene skal fjernes.

Utblanding
Hey’di Premium Xtra Fug blandes med 
rent vann, 1,5-1,7 liter til 5 kilo. 
Benytt helst drill med universalmixer. 
Blandetid 2 minutter til klumpfri masse. 
La fugemassen stå i ca. 5 minutter, juster 
evt. med litt vann og rør om på nytt. 
Hey’di Premium Xtra Fug er nå klar til 
bruk og må anvendes innen 30-45 min. 

Bruksmåte
Hey’di Premium Xtra Fug påføres med 
gummisparkel eller fugebrett. Påfør 
massen diagonalt over fugene og se til at 
disse blir helt fylt. Romtemperaturen 
avgjør hvor store arealer som kan fuges 
om gangen, begynn derfor med små 
flater. Rengjøring påbegynnes når 
fugemassen har blitt så fast at den ikke 
kan vaskes vekk fra fugene, normalt etter 
15-30 minutter. Vær oppmerksom på 
at flisens vannoppsug avgjør når 
rengjøring kan påbegynnes. Benytt en 
fuktig, rettskåret svamp og tørk vekk 
overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt 
at fugene graves ut, og skyll svampen 
ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. 
Når flisoverflaten er tørr, puss over med 
tørr, myk klut eller rensepute til flisene er 
rene og fugene jevne. Vent til fugemassen 
er tørr nok før vasking, for tidlig vasking 
kan føre til løsere fug, porer og farge-
variasjoner i fugen og feil farge på fuge-
massen. Redskap rengjøres med vann. 

Etterarbeid - Tørketid
Normalt kan et gulv belastes med 
gangtrafikk etter 4-5 timer.

Forbruk
0,2-1 kilo pr. m² avhengig av 
fugebredde/fugedybde og flisformat.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper 
innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning
5 kilo spann. 

PREMIUM 
XTRA FUG

Sementbasert hurtigherdende fugemasse
til keramiske fliser.
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