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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Produktet tilhører den nye generasjon av MS-polymer masse, som
kombinerer det beste fra lim og fugeverdenen Den herder ved å
reagere med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge, som kan ta
opp bevegelser på opp til +/- 25 %.
Massen er luktfri, nøytral og hurtigherdende, kan overmales og har en
fremragende motstandsdyktighet mot klimatiske påvirkninger.
Fugelim S benyttes som universal lim og fugemasse i bygg, industri og
marine, ute som inne.

Farge:
Overflatebehandling:
Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
MS polymere har tendens til å være svakt klebrige i overflaten i forhold til de meget blanke silikoner. Dermed opplever man at
overflaten er mindre smussavisende enn en silikon, og dermed har behov for hyppigere rengjøring. Efter rengjøring er det viktig å
tørke fugene med ren våt lofri klut.
Skulle fugene være meget skitne kan det være en fordel å ta en klut med ren sprit, og gni direkte på fugen, men bare en kort
stund for deretter å rense grundig med vann.
Ved bruk av rengjøringsmidler skal man alltid være oppmerksom på de omkringliggende områder og hva de tåler: Gjør en test
dersom man er i tvil.
Ettersyn/kontroll
Vi anbefaler regelmessig sjekk av fuger på samme måte som man påser og vedlikeholder maling og andre utsatte deler.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Produktet blir på samme måte som andre materialer påvirket av sol, regn, pollen, salt, luftforurensing osv.
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Ved regelmessige intervaller bør man se over sine fuger, og vi anbefaler jevnlig renhold, spesielt gjelder dette på utsatte områder,
for eksempel ved kysten der det er mye salt i luften.
Vedlikeholds intervall vil variere avhengig av beliggenhet etc.. Ytre forhold og mekanisk påvirkning vil påvirke fugene sterkt, derfor
må dette vurderes løpende. Over tid vil produktet brytes ned av ytre påvirkning, og kan mattes ned og fargeendringer kan
forekomme. Utfør eventuelle reparasjoner med tilsvarende produkt, og vær oppmerksom på at det kan være nyanseforskjeller på
produktene.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Høgslundveien 49
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22 39 60 00

post@onninen.com
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