
Art nr Produkt Antal/fp
T145 Acrylic 300 ml 12 st
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SE Acrylic fogmassa är en 1-komponent permanent 
flexibel, fogmassa med god vidhäftning på de flesta 
byggmaterial. 

Bruksanvisning
Rengör ytorna från smuts och fett. Applicera Acrylic 
fogmassa.

Acrylic
• Hög kvalitet
• Rörelseupptagning ±10% av ur-

sprunglig fogbredd
• Flexibel
• Väderbeständig
• Uv-beständig
• Obetydlig lukt
• Övermålningbar
• Lösningsmedelfri
• För både inom- och utomhusbruk
• Lätt att göra ren
• 

Ca. 32 shore A
Vit
-20°C  till +70°C
+5°C till +35°C
Ca 5-25 mm fogar
Minst 2 mm/dygn
Tixotrop, pasta       
300 ml

Bredd (mm) 10 15 20 25

Djup (mm) 8 8 10 12

Meter (m) 3,75 2,5 1,5 1

Åtgångstabell

Användningsområde
För fogning och fyllning av håligheter och ojämna ytor i väggar, golv och andra konstruktioner. Kan användas både inom- och 
utomhus och är övermålningsbar. Acrylic rekommenderas för användning där det krävs en flexibel och tålig fog.

• Fogning av dörr- fönsterkarmar. 
• Fogning av gips, golv- och taklister.
• Utfyllnad av spalter och sprickor.
• Fogning av sprickor runt monterade möbler

Arbetsbeskrivning
Alla ytor måste vara rena och fria från smuts, fett och andra föroreningar. Ytorna kan vara fuktiga, men inte rinnande våta. 
Använd en kvast eller borste för att avlägsna löst sittande partiklar före fogning, detta för att säkerställa en god vidhäftning. 
Primer är oftast inte nödvändig. För sprickor i gips och liknande material bör fogen utvidgas 3-4 mm för att få tillräckligt med 
fogmassa så att produktens egenskaper tillvaratas. För inomhus fogning runt golvlister rekommenderas 6 mm fogbredd. För 
fogning av dörr-och fönsterkarmar bör fogen vara 12 mm bred och minst 6 mm djup. För maximal styrka som fogmassa bör 
djupet på fogen vara halva bredden, men inte mindre än 6 mm djup. Det rekommenderas drevning i form av mineralull eller 
bottningslist av skum. Skär av fogpipen i önskad vinkel och fyll väl och jämnt med fogmassa in i fogen. Lägg fogen jämnt 
med sidokanten inom fem minuter innan den bildar en film på ytan. Fogen krymper något under härdningsprocessen och om 
man önskar en jämn yta rekommenderas att lägga fogen något tjockare.

Hårdhet:      
Färg:      
Temperatur:   
Appliceringstemperatur: 
Spaltfyllnad: 
Härdtid:     
Viskositet:            
Förpackning:
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