Bostik - nye, smarte
cementfugemasser
TGS - TOTAL GROUT SYSTEM
BEDRE, HURTIGERE OG BREDERE
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Ud fra erfaring med millioner af kvadratmeter af flise- og klinkebelagte
eksteriører har Bostik udviklet et sortiment bestående af innovative flise- og klinkefugemasser. Fokus for produktudviklingen har været stærke egenskaber, høj kvalitet og et bredt sortiment af kombifugemasse,
vægfugemasse og gulvfugemasse.
Kombifugemassen kan anvendes både på gulv og væg og fungerer perfekt med fliser, klinker, mosaik- og natursten. Til objektsiden lancerer vi
separate flise- og klinkefuger med forbedrede egenskaber.
ENKELT OG HURTIGT AT PÅFØRE

SMARTE FORDELE

Tanker man skal gøre sig inden arbejdets start: Skrab

PP Fleksibel og slidstærk
PP Smidig konsistens
PP Hurtigt hærdende
PP Meget høj stabilitet
PP Let at afvaske
PP Lang anvendelsestid
PP Lang opbevaringsholdbarhed

overskydende fugemasse, der kan være trængt op ved
lægningen, ud af fugerne. Hvis du ikke har erfaring
med fugearbejde, laves en prøvefugning på nogle m2,
så du lærer, hvornår du skal afvaske fugen osv. Vi
anbefaler ikke brugen af mørke fuger (sort) på
uglaserede fliser eller udendørs.

1.

2.

3.

4.

Arbejd fugemassen ind i fugerne (45o).
Træk overskydende fugemasse af fliserne med diagonale bevægelser.
Sørg for at fugerne er fyldt
godt op.

Afvaskningstiden afhænger
af fugetypen og rumtemperaturen.
Mærk efter med fingrene,
om fugen kan bære uden at
smitte af - er dette tilfældet,
er det tid til afvaskning (2040 min.).

Det bedste resultat opnås
ved anvendelse af en svamp
med håndtag.
Vask forsigtigt med blødt
opvredet svamp og cirkelbevægelser.
Skyl svampen og vask (ét
træk) diagonalt over fliserne,
gentag.

Efter et par timers tørring poleres fliserne med en blød
klud, et håndklæde eller andet
bomuldsmateriale.
For at opnå maksimal fugestyrke skal fugerne eftervandes et par døgn (2 gange i
døgnet) efter fugningen, med
en fugtig, ren svamp eller en
blomsterforstøver.

TGS KOMBIFUGE, VÆG- OG GULVFUGE
Kombifugemasse til gulv/væg

Hvid

5 kg

Egner sig til fliser/klinker/mosaik-/natursten

Gråhvid

5 kg, 10 kg

8 nye, friske farver

Lysegrå

5 kg, 10 kg

Fugebredde 2 - 12 mm

Grå

5 kg, 10 kg

Lang holdbarhed efter åbning og brugstid ved fugning

Mellemgrå

5 kg

Lav vandabsorption samt smuds- og vandafvisende

Sort

5 kg

Opbevarings- og farvestabil i 1.5 år

Lys beige

5 kg

Slidstærk over for højtryk og mekanisk belastning

Brun

5 kg

Glat flisefugemasse 2 - 6 mm

Gråhvid

10 kg

Vand- og smudsafvisende

Lysegrå

10 kg

Smidig og hurtig

Grå

10 kg

Rustik klinkefugemasse 2 - 20 mm

Lysegrå

10 kg

Smidig med høj udfyldningsgrad

Grå

10 kg

Let at afvaske

Mellemgrå

10 kg

Til indendørs og udendørs brug (CG2 WA EN 13888)

TGS WALL, VÆGFUGEMASSE

TGS FLOOR, GULVFUGEMASSE

* Naturligvis passer farverne på fugemasserne til vores udvalg af silikoner.
MED FOKUS PÅ MILJØET
Da vi er bevidste om at den type produkter, vi udvikler,
påvirker miljøet, gør vi hele tiden vores yderste for at
være på forkant med miljøudviklingen.
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