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TEKNISK DATABLAD

Fugemasse

Ljungdahl Syntetisk (fremover Syntomeric+)
Ljungdahl Syntetisk er en plastisk fugemasse. Fugemassen er baseret på olie og
hærder ved luftens fugtighed.
Anvendelse
• Fugning omkring døre og vinduer.
• Mellem bygningselementer, hvor der ikke forekommer store mekaniske påvirkninger.
• Særlig velegnet til skjulte fuger ved ventilationskanaler m.m.
• UV- og vejrbestandig
Begrænsninger
• Ikke velegnet til anvendelse hvor produktet er konstant under vand.
• Begrænset resistens over for høj temperatur.
Påføring, for- og efterbehandling
Underlaget skal være rent, tørt, støv- og fedtfri.
Er du i tvivl, bør der udføres en vedhæftningsprøve inden en større opgave påbegyndes.
Kan overmales med de fleste typer maling efter hindedannelse (ca. 24 timer). Ved
overmaling generelt anbefaler vi, at der foretages en prøve.

Egenskaber

Kan påføres i temperaturer mellem + 5 °C og + 30 °C.

• Danner en elastisk hinde på
ca. 1 mm.
• Holdbar, forbliver blød og plastisk under hinden.

Farver og pakning
Basis

1-komponent plastisk fugemasse

• Kan overmales med de fleste
typer maling.

Emballage

600 ml pose

Farve

Grå

• Let at bearbejde.

Lagerholdbarhed

Min. 12 måneder efter produktionsdato ved opbevaring mellem
5 °C og 25 °C i uåbnet emballage

• Glimrende vedhæftning til
mange forskellige typer overflader.

Rengøring
Værktøj rengøres med mineralsk terpentin. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

En tæt forbindelse...

®

Sikkerhed
Mal-kode: 0-1.
Produktet Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Sikkerhedsdatablad er tilgængeligt hos Ljungdahl A/S.

Tekniske data
Basis
Anvendelsestemperatur

Polybuten
°C

+5 til +30

Densitet

kg/l

ca. 1,7

Skinddannelsestid

min.

Overmalbar efter hindedannelse

Version: 2020-06-26

v/20°C

24 timer
Ja

Minimum fugebredde

mm

6

Maksimal fugebredde

mm

30

Maksimal fugedybde

mm

20

Fugebevægelighed

%

±5

Temperaturbestandighed efter
hærdning

°C

ca. -20 til +80

Garanti og ansvar
Ljungdahl garanterer, at produktet overholder de opgivne specifikationer, når det opbevares i overensstemmelse med anvisningerne.
Anvisninger og anbefalinger er baseret på vore erfaringer og sigter på at give de bedst mulige resultater. Ljungdahl A/S påtager sig
imidlertid intet ansvar for resultatet af eller følgerne af anvendelse, da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol.

Ljungdahl A/S leverer et bredt sortiment af produkter til tætningsløsninger mod vind og vand i dansk byggeri.
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