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Beskrivelse SMP-baseret højelastisk gulvfugemasse.

Anvendelsesområde Anvendes til bevægelsesfuger i gulve, ved rørgennemføringer, 
overgange mellem forskellige materialer, dilatationsfuger samt til 
nådning. Hæfter på de fleste rene og faste materialer som træ, 
beton, keramiske fliser, natursten og lignende.

Produktegenskaber • Højelastisk 
• God vedhæftning til de fleste byggematerialer
• Slibbar efter hærdning
• Gode arbejdsegenskaber
• Kan behandles med maling, lak og olie 
• Klarer hård belastning

Casco FloorSeal 4047-4059

TEKNISKE DATA

Basis SMP-baseret polymer

Hærdesystem Fugthærdende
 
Konsistens Letsprøjtelig, tixotrop pasta

Skindtid 45 min. v/+23° C, 50 % RF

Hærdetid 2 - 3 mm pr. døgn v/+23° C, 50 % RF, ca. 10 mm efter 7 dage

Hårdhed Ca. 40 Shore A

Fugebevægelse 20 %

Glittevæske Rent vand evt. tilsat et par dråber opvaskemiddel

Arbejdstemperatur +5° C - +40° C

Optimale arbejdsforhold +18° C - +22° C og ca. 65 % RF

Temperaturbestandighed -40° C - +90° C    



BRUGSANVISNING 

Vedhæftning/primning Ved beton og træ hvor der er risiko for fugtpåvirkning af hæftefla- 
 derne anbefales primning med Primer 12 eller Primer 21. Alumi- 
 nium og hård plast affedtes. Vedhæftningsforsøg anbefales på  
 blød plast.

Forbehandling Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og  
 andre skillemidler. Inden fugning monteres bagstop af opskum- 
 met, ikke vandsugende polyethylen eller sliptape. Hæftefladerne  
 på trægulve skal være nyslebne. Gamle trægulve bedst ved fræs- 
 ning.

Dimensionering/forbrug

Fugning af trægulve Fuger i trægulve bør så vidt være kvadratiske og fugebredden  
 min. 8 mm. Fyld fugerne med en lille overhøjde og sørg for god  
 kontakt til hæftefladerne. Efter hærdning skæres det overskyden- 
 de bort og gulvet slibes og behandles.

Glitning Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæfteflader- 
 ne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal  
 være vandmættet og slebet glat med vandslibepapir korn 400- 
 600. Som glittevæske anvendes rent vand evt. tilsat et par dråber  
 opvaskemiddel.

Rengøringsinstruktion God renlighed bør overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fu- 
 gemasse på huden fjernes med sæbe og vand eller Casco Wipe  
 Off. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjer- 
 nes mekanisk eller med Casco SealRemover. 

Lagerholdbarhed Patroner: 12 måneder i tæt, lukket emballage.
 Poser: 18 måneder i tæt, lukket emballage.

 

 
  

Vore informationer er baseret på laboratorie-
forsøg og er alene en vejledning ved valget af 
produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger 
er baseret på almindelig anvendelse af pro-
dukterne. I mange tilfælde bør der foretages 
specifikke tests.

Enhver yderligere anbefaling, der ydes veder-
lagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab 
brugerens produkt.

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for 
vor kontrol kan Casco Byglim A/S ikke påtage 
sig ansvaret for de opnåede resultater eller in-
destå for, at vore produkter til enhver til vil give 
en problemfri produktion.
Vort ansvar dækker udelukkende direkte per-
son- eller tingskade, som beviseligt er opstået 
som følge af mangler eller fejl ved et af os 
fremstillet produkt. I øvrigt henvises til vore al-
mindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Casco Byglim A/S
(Akzo Nobel Deco)

Tempovej 16,      2750 Ballerup
Tlf. 702 77 703           Fax. 702 77 704

Udskrevet fra www.casco.dk
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SIKKERHED 
 Kodenr. (1993): 00 - 1
 Brandfareklasse: Ingen
 Sundhedsfareklasse: Ingen

 Se i øvrigt vort Sikkerhedsdatablad

Prodnr. Farve NCS-nr. Prodnr. Farve NCS-nr.
4047 Hvid S 0502-Y 4056 Sort S 8505-R80B
4052 Natur S 4020-Y20R 4057 Grå S 3502-Y
4054 Mørk eg S 3030-Y20R 4059 Eksotisk S 6020-Y50R
4055 Lys eg S 3020-Y20R

Fugebredde i mm 6 10 16 20 25

Fugedybde i mm 6 6 8 9 9
Rækkeevne i m/patron 8,3 5,0 2,5 1,7 1,3


