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FUGAPROOF
FOGSKYDDSMEDEL

OBEHANDLADE 
OCH BEHANDLADE 
CEMENTFOGAR

Ingen utspädning: Produkten är klar för att 
användas.

Appliceringsanvisningar 
Spruta FUGAPROOF direkt på en ren och 
torr yta på ett avstånd av ca 10-15 cm från 
appliceringspunkten. Arbeta in produkten med 
en svamp vid cementfogarna för att underlätta 
inträngningen av produkten. 
Ta bort all överskottsprodukt med absorberande 
papper eller en ren trasa inom 5 minuter. 
Applicera på mindre områden åt gången (1 m2). 
Efter 4 timmar kan ytan beträdas. Eventuella 
produktrester som kan bli kvar på ytan kan tas 
bort med FILACLEANER upplöst 1:30.  

 Ekologisk produkt: vattenbaserad
 Klar att använda och enkel att applicera
 Produkten kan appliceras i sprutform
 VOC-fri: miljövänlig behandling
 Förändrar inte originalfärgen på fogar
 Luktfri
 Vattenbaserad teknik: Minskar 
behandlingstiderna betydligt

 Kan även appliceras på ytor med 
kvarvarande fukt

 Skyddar och rengör cementfogar
 Underlättar borttagning av smuts och 
daglig rengöring

 Förhindrar absorbering av vatten och 
fläckar på ytan

  

FÖRDELARTILL VAD? ANVÄNDNING

En liter produkt räcker till:

upp till 600 linjärmeter

Åtgången är endast ungefärlig beroende på 
materialets egenskaper och avser per applicering

ÅTGÅNG 

Förpackningar
500 ml flaskor med 
sprayanordning: Kartong med 12 
stycken. 

FÖRESKRIFTER
• Förvaras oåtkomligt för barn.  
• Släng inte behållaren i miljön efter användning. 
• När produkten fortfarande är i dunken är den 

känslig för frost.  

TEMPERATURER
Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en 
temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING
Dispersion av organiska hartser i vatten.

MÄRKNING
Ingen märkn ing e l le r  varn ings-  e l le r 
säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom 
produkten inte är klassificerad som farlig enligt 
gällande lagstiftning.
Förenlig med italiensk lagstiftning D. lgs 
161/06:
K a t e g o r i :  F ä s t p r i m e r 
(vattenavvisande)
EU-gränsvärde (Kat: 1/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max. 0 g/l.                      

TEKNISKA EGENSKAPER
Utseende: Vätska
Färg: Genomskinlig gulaktig
Lukt: Spritdoft
Densitet: 1 010 kg/liter
pH: 4,6

Denna information är baserad på våra 
senaste tekniska kunskaper och stöds av 
kontinuerlig forskning och laboratorietester. 
På grund av faktorer som ligger utanför vår 
kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa 
användningsföreskrifter underbyggs av egna 
tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för 
felaktig användning av deras produkter.

Varning 
Blöt inte ytan de första 24 timmarna. 
Applicera inte produkten utomhus om regn 
förutspås.        
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