
Fugning med rapid grout
arbejdsanvisning

Med fugningen afsluttes flisearbejdet. Fugen mind-
sker vandindtrængningen ind under fliserne og 
er finishen på et dejligt flisearbejde, som holder i 
mange år.

Et vellykket resultat opnås ved at anvende fuge-
massen korrekt.

rapid grout er en hurtighærdende fugemasse, til 
fliser med stor format samt svagt og ikke-sugende 
keramik. rapid grout egner sig også til natursten, 
marmor, mosaikker og andre fliser med svagt 
vandoptag fra kanterne.

Nedenfor vises de vigtige arbejdsprocesser til et 
vellykket resultat.

Følg vejledningen på emballagen og 
bland rapid grout.

Påfør fugemassen diagonalt med en 
gummispartel, så fugerne fyldes.

Påfør ikke fugemasse hvor der ef-
terfølgende skal fuges med weber 
silikonefuge. Påfør materiale på max. 
5m2 af gangen.

Fjern omhyggeligt overskydende ma-
teriale, og lad fugen tørre.

Tørretiden afhænger af betingelser-
ne, men vil i det fleste tilfælde være 
ca. 15-30 minutter..

Når fugemassen er tørret tilstræk-
keligt, og ikke klæber til fingrene, kan 
første vask af fugerne foretages.

Skur fugerne i cirkulære bevægelser 
med en fugtig svamp (ikke våd) for 
at fjerne overskydende materiale fra 
fliserne og forme fugen.

Husk at vride svampen op og skifte 
vandet med jævne mellemrum. Tør 
altid fliserne af med en hårdt opvre-
det fugesvamp.



Vask 2m2 ad gangen og tør derefter 
området over med lange bevægelser 
langs fugerne. Skyl svampen efter 
hvert træk.

Når fugerne er hærdet, vaskes de 
igen. 

Beskyt eller afdæk det færdige 
flisearbejde med træplader, og fugt 
efterfølgende fugerne i nogle dage.

Afslut efter behov med silikone fuge-
masse i overgange mellem væg/væg 
og gulv/væg, samt ved alle gennem-
føringer og dilatationsfuger.

Vi anbefaler weber neutral silikone 
eller special silikone.

rapid grout
•  Egnet til tætte fliser, mosaik og keramik.

• Smidig og let at fuge

• Farvebestandig

• Til en fugebredde på 0,5-20 mm

•  14 Farver: 13 Silver grey, 15 Concrete, 16 Grey, 
17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Anthracite, 
20 Graphite, 33 Tan, 34 Nougat, 35 Khaki, 36 
Mocca, 37 Chocolate, 39 Brick,  40 Mahogany

• 24 måneders lagringstid i uåbnet emballage
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