PRODUKTDATABLAD
Akryl tettmasse

codex Dicht-Akryl
Bruksferdig akrylmasse til fuging/tetting

Bruksområde:
Overmalbar, bruksferdig, plastisk formbar,
akryl-masse til tetting av små og større
fuger/sprekker. Til bevegelsesfuger og
tilslutningsfuger inne og ute. Kan brukes til for
eks fuging mot vindus-karmer, til fylling av
sprekker i bordgulv før sparkelarbeider, til
tetting av fuger og riss i mur-verk og puss osv.
Egnet for/på :
► Alle typer bygg
► Tilslutningsfuger, mot betong,
vinduskarmer, dørkarmer sv.
► Tetting av fuger i tregulv før sparkling.
► Sprekker og fuger i murverk og puss.
► Mellom gipsplater
► I panel, langs listverk osv.

Typiske egenskaper:
►
►
►
►
►
►

Bruksferdig
Hefter uten priming
Herder uten spenning
Forvitring og aldringsbestandig
Slipbar og overmalbar
Til bruk inne og ute

Teknisk data:
Emballasje:

310 ml patron i
kartong med 12
patroner

Lagring:

Minst 24 måneder

Farge:

Hvit

Temperatur for
bearbeiding:

5ºC til 35 ºC

Støvtørr:

Ca 10 minutter*

Shore A etter herding:

10-20 i henhold til
DIN 53505

Forvitringsbestandighet:

Slagregnfast etter
2 timer

Fleksibilitet:

12,5 %

Temperaturbestandighet:

-20 til + 80°C

Herding:

Ca 1 mm/døgn*

Produktfordeler/egenskaper:
codex Dicht-Akryl er et bruksferdig akrylbasert
tettemiddel som tørker ved vannfordampning.
Etter utherding er codex Dicht-Akryl forvitrings- og
aldringsbestandig.

* ved 23ºC og 50% relativ luftfuktighet
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codex Dicht-Akryl

Forberedelse av underlag:

Viktige henvisninger:

Heftflatene skal være rene og fri for alt som
kan påvirke vedheften til underlaget. Smuss,
skillemidler og løse partikler fjernes.
Underlaget kan være fuktig men ikke vått. Løst
materiale som maling, gammel fugemasse osv
fjernes.

► Produktet kan lagres i minst 24 måneder på
et tørt og kjølig sted. Beskyttes mot frost og
sterk varme. Åpnet emballasje lukkes/ tettes
godt igjen og brukes snarest.
► For fuger med større krav til for eksempel
hardhet og/eller elastisitet, se codex
produktoversikt.
► Til dype fuger benyttes PU bunnfyllingssnor.
► Ved bruk av maskeringstape skal denne
fjernes straks etter at fugen er glattet.
► Beskytt fugen mot forurensing og fuktighet
helt til den er utherdet.
► Følg også alle relevante normer i Norsk
Standard.

Bearbeiding:
1. Kutt toppen på patronspissen av rett over
gjengene. Skru på sprøytespissen og kutt en
egnet åpning (på skrå).
2. Legg patronen i sprøyten og press massen ut
slik at den får god heft mot fugekantene og
uten at det skapes luftlommer.
3. Før den skinnherder (ca. minutter) skal den
fylte fugen glattes med et egnet verktøy.
4. Verktøy og eventuelt spill vaskes strakes
med vann. Herdet masse fjernes mekanisk.

Vernetiltak
For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se
eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene
finnes på www.codex-x.no

Forbruksdata:
Fugetversnitt:

Forbruk ca* 1 patron
rekker til ca

5x5 mm
=25 mm2

30 ml/m

10,3 m fuge

10x10 mm
= 100 mm2

110 ml/m

2,8 m fuge

15x15 mm
= 225 mm2

250 ml/m

1,3 m fuge

Avfallshåndtering:
Må ikke tømmes i kloakk, vann eller jord.
Uherdet materiale er spesialavfall. Herdet
materiale er byggavfall.

*Beregning av ca forbruk: Fugebredde x
fugedybde (i mm) + 10% = ml pr m fuge

Disse opplysningene bygger på våre omhyggelige undersøkelser og erfaringer. Forskjell i forhold/vilkår på bruksstedet og forskjell i håndtering av
materialer virker inn på det håndverksmessige arbeidet. Et godt resultat er også avhengig av en faglig riktig evaluering av bruksstedet og en praktisk og
brukerorientert produkthåndtering. Vennligst se også etter beleggprodusentenes aktuelle produktinformasjon. Hver ny utgivelse erstatter forutgående
produktinformasjon.

