
Malerakryl

TEKNISKE DATA

Base Akryl dispersjon

Konsistens Pasta

Herde System Fysisk opptørking

Skinndannelse Ca. 20 min. (20 °C/65 % 
R.H.)

Krymping Ca. 15 %

Densitet 1,70 g/ml

Temperaturresistens -20 °C to +80 °C

Maksimum bevegelse 12,5 %

PRODUKT
Malerakryl er en høykvalitets-, plastoelastisk en 
komponent fugemasse basert på akryl dispersjon. 
Malerakryl tilfredsstiller Danske krav til bruk av 
produkter for gravide malere.

KARAKTERISTIKA 
• Meget enkel å påføre
• Fargeekte og vandfast etter herdning
• Overmalbar etter ferdig herdning
• Meget god vedheft til forskjellige porøse overflater, 

PVC og aluminium
• Inneholder ikke ftalater eller APEO’s
• Frostbestandig

ANVENDELSESOMRÅDER
Fuger med bevegelser opp til 7,5% . Fugemasse til 
sammenføyningsfuger i bygningsindustrien. Fuger 
mellom vindusposter, rundt dører og vinduer, mellom 
vegg og trapp, mellom tak og vegg, mellom listverk og 
gulv etc.

FORPAKNING
Farger: Hvit
Pakning: patron 310 ml

HOLDBARHET
12 måneder i uåpnet original forpakning. 
Oppbevares kjølig, frostfritt og tørt ved temperaturer 
mellom +5°C og +25°. Tåler temporær nedfrysing

OVERFLATER
Type: alle alminnelige byggematerialer
Overflater: rene og tørre samt fettfritt og fri for støv og

løse partikler.
Forberedelse: Porøse overflater primes med fortynnet 
Malerakryl (1 del Malerakryl og 2 deler vann)
Det anbefales å utføre forutgående materialetest.

FUGEDIMENSJONER
Minimum Bredde: 5 mm
Maksimum Bredde: 20 mm
Minimum Dybde: 5 mm
Anbefaling: dybde = bredde
Benytt bunnfyllingslist ved store fuger for å hindre 
treveis adhesjon

PÅFØRING AV MASSEN
Metode: fugepistol, stryk ut med sparkelspade, benytt
en svak såpeoppløsning i vann.
Påføringstemperatur : +5°C to +30°C.
Rengjøring: Uherdet Malerakryl kan fjernes med vann
umiddelbart etter forarbeidning. Herdet masse må
fjernes mekanisk.
Utbedring: med Malerakryl

HELSE- OG SIKKERHETSANBEFALING
Bruk vanlig industriell hygiene. 

BEMERKNINGER
• Anvendes ikke der direkte vannpåvirkning kan 

forventes.
• Anvend ikke ved utsikt til regn eller frost
• Malerakryl overmales med de fleste malingstyper.

Malingen bør være tilstrekkelig elastisk til at kunne 
påføres en plastoelastisk fugemasse. Forutgående 
test anbefales. 

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av produsentens eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt
i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan
vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full igangsetting
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