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PRODUKTBESKRIVELSE

Skiferfug er en spesialmørtel til fuging
av skifer og limtegl på gulv og vegg.
Skiferfug består av sement, gradert til-
slag, stabiliserende og plastiserende stof-
fer.  Mørtelen skal kun blandes med vann.

BRUKSOMRÅDE

Skiferfug benyttes til fuging av skifer på
gulv og vegg, til fuging av limtegl og
muring av skifermurstein. Benyttes både
innendørs og utendørs.

BRUKSANVISNING

Forbehandling
Fugene skal rengjøres for støv, fett og
løse partikler og fuktes med rent vann
før fuging. 

Blanding
Hell pulveret i en bøtte med vann. 
Ca.  2,5  liter vann pr. sekk á 20 kg gir
jordfuktig konsistens.
Ca.  3,5  liter vann pr. sekk á 20 kg gir
tungtflytende konsistens.
Blandes med drill og visp i ca. 5 min. til
en homogen masse er oppnådd. Større
mengder med tvangsblander. For jevnest
farge er det viktig å bruke lik vannmeng-
de og blandetid.

Fuging
Fyll fugene med gumminal, fugeskje eller
fugebrett og komprimer godt. Glattes til
slutt til en jevn og fin overflate. Fjern
overflødig masse. Skiferfug må benyttes
innen 2 timer etter blanding. Åpentid er
ca. 30 min. Underlagets og luftens tem-
peratur skal være over +5°C.

Bearbeiding
Overskytende jordfuktig fugemasse kos-
tes vekk med en myk kost, mens tungt-
flytende masse vaskes vekk med vann og
svamp (denne operasjonen krever fag-
folk). Fugene bør fuktes / ettervannes ett
døgn for å få best mulig sluttresultat.

Herdetid
Fugene kan gås på etter ca. 24 timer, og
belastes fullt etter ca.7 døgn.

RENGJØRING

Skiferfug kan skylles av hender og verk-
tøy med vann før den har størknet.

FORBRUK

1 sekk á 20 kg gir ca. 10 liter ferdig
mørtel. Forbruk pr. m² er avhengig av
fugens bredde, dybde og størrelsen på
skiferhellene, og varierer mellom
2,0 - 7,0 kg.

LAGRING

12 måneder hvis oppbevart tørt og frost-
fritt ved temperatur mellom +5°C og +20°C.
For ytterligere informasjon henvises til
teknisk datablad og sikkerhetsdatablad.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhets-
informasjon, se eget sikkerhetsdatablad.
Sikkerhetsdatabladene finnes på 
www.mapei.com

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som
fremkommer i denne produktbeskrivelse
representerer vår nåværende kunnskap
og erfaring om produktene. 
All ovenstående informasjon må likevel
betraktes som retningsgivende og 
gjenstand for vurdering.
Enhver som benytter produktet må på
forhånd forsikre seg om at produktet er
egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom 
produktet blir benyttet til andre formål
enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i hen-
hold til de til enhver tid gjeldende salgs-
og leveringsbetingelser, som anses aksep-
tert ved bestilling.

Skiferfug
Fugemørtel
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produktspesifikasjoner

Spesifikk vekt (g/cm3) ferdigblandet: ca. 1,9 – 2,0

Brukstemperatur: fra +5°C til +25°C

Brukstid: ca. 2 timer

Klar for lett gangtrafikk:. ca. 24 timer

Full belastning etter: ca. 7 døgn 

Trykkfasthet (N/mm2) etter 28 døgn: ca. 25

N.B! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK


