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Anvendelsesområde

weber neutral silicone er en 1-komponent silikonefugemasse med fungicider, klar til brug. Til fugning af fliser/klinker dilatationsfuger, i hjørner, 
overgange mellem væg og gulvfliser, til køkken- og badeværelsesinventar. Silikonefugemassen klæber godt til keramiske fliser, glas, metaller, 
træ og de fleste plast- og malede overflader. Ikke egnet til betonflader, svømmebassiner. Kan forsage misfarvninger af visse porøse natursten. 
Fugen kan ikke overmales.

Virkningen af fungiciderne reduceres over tid.

Produktbeskrivelse

 
Påføringstemperatur Fra + 5 °C til + 40 °C

Temperaturbestandighed Fra ÷ 40 °C til + 100 °C

Tørretid 2 dage (normal brug)

Farver 10 Transparent, 11 White, 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete, 16 Grey, 17 

Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 20 Graphite, 31 Cream, 32 Oak, 33 Tan, 34 Nougat, 

35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate, 38 Leather, 39 Brick, 40 Mahogany

Holdbarhed Ca. 12 mdr. fra fremstillingsdatoen (uåbnet i tørt rum ved + 5-25 °C). Tåle ikke frost!

Emballage Indholdet på 310 ml rækker til ca. 12 meter ved 5 × 5 mm fuge (bredde/dybde)

Varenr. 5200840511-531

Certificering  CE

 
 

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at ovennævnte 
informationer er korrekte. Eksempler på oplysninger og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt 
eller ej), er opbevaring, konstruktion, anvendelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Arbejdsbeskrivelse

Fugesiderne skal være tørre samt fri for snavs, olie og fedt. Massen må kun hæfte på to fugesider. For at undgå at fugemassen hæfter på tre 
sider monteres et fugebagstop af polyethylenskum i fugen. Patronen åbnes ved at skære toppen af gevindet af og efterfølgende skrue dysen 
på og skære denne til på skrå - afhængigt af ønsket fugetykkelse. Patronen sættes i en håndfugepistol og påføres under konstant tryk. Efter 
påføringen glattes silikonefugen med fugepind eller et andet egnet værktøj, som fugtes med sæbevand.

Afdækningstape skal fjernes, før silikonen danner ”skind”. Tørret silikonefugemasse kan kun fjernes mekanisk.

Bemærkninger

Sørg for god ventilation under arbejdets udførelse. Brug egnede beskyttelses tøj og handsker.

Nogle kemikalier kan forårsage gulning af silikonen, når de kommer i direkte kontakt. En test kan være nødvendig.

Farveændringer kan for eksempel forårsages af:
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•	Skimmelresistent

•	Klæber godt til keramiske fliser, glas, metaller, træ 
og de fleste plast- og malede overflader .

•	Til dilatationsfuger i flisebelægning

•	Til tætning af gennemføringer og forsegling af 
installationer



•	Behandlet træ

•	Blødgøringsmidler eller opløsningsmidler

•	Bitumenbaserede produkter

•	Naturgummi

•	Formaldehyd

•	Klor, og klorholdige rengøringsmidler

•	Materialer, som kan indeholde og udskille olier
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