Bostiks nye smarte
sementfuger
TGS - TOTAL GROUT SYSTEM
BEDRE, RASKERE OG BREDERE
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Med erfaring fra millioner av kvadratmeter med flis- og klinker innsatte
flater har Bostik utviklet en rekke svært innovative flis- og klinkerfuger.
Fokus for produktutviklingen har vært sterke egenskaper, høy kvalitet og
et bredt sortiment av kombi-, vegg- og gulvfuge.
Kombi-fugen kan brukes både på gulv og vegger og fungerer perfekt til
klinker, flis, mosaikk og naturstein. For objektsiden lanserer vi separate
klinker- og flisfuger med spesialtilpassede egenskaper.
RASKT OG ENKELT Å FUGE

SMARTE FORDELER

Tenk på dette for du starter: Skrap fugene for evt.

PP Fleksibel og slitesterk
PP Smidig konsistens
PP Hurtigtørkende
PP Svært høy stabilitet
PP Lett å vaske
PP Lang brukstid
PP Lang lagringstid

overflødig lim. Hvis du ikke er vant til å fuge, kan du
lage en prøvefuging på noen m2 slik at du vet når du
skal vaske fugen etc. Vi anbefaler ingen mørke fuger
(sorte) på uglasserte plater eller utendørs.

1.
Jobb inn fugemassen (45 )
Dra av overskuddet diagonalt over platene.
Sørg for godt fugefyll
o

2.

3.

4.

Tid for vask avhenger av fugetype og temperaturen i
lokalene.
Kjenn med fingeren om fugen holder uten å smøres ut;
da er det tid for vask (20-40
min).

For best resultat bruk en
svamp med håndtak.
Vask forsiktig med en fuktet,
vridd svamp i sirkulerende
bevegelser.
Skyll svampen og vask (ett
strøk) diagonalt over platene, gjenta.

Etter et par timers tørking
poleres platene med en myk
klut, håndkle eller papir.
For maksimal styrke bør fugene ettervannes et par dager
(to ganger per dag) etter fuging med en fuktig, ren svamp
eller håndprøyte

TGS KOMBI-FUGE, VEGG- GULVFUGE
Kombi-fuge til gulv/vegg

Vekt

5kg

Utmerket til klinker/fliser/mosaikk/naturstein

Gråhvit

5kg, 10kg

8 nye friske fargetoner

Lys grå

5kg, 10kg

Fugebredde 2-12 mm

Grå

5kg, 10kg

Lang åpningstid og brukstid ved fuging

Mellomgrå

5kg

Lav vannabsorbering samt smuss- og vannavvisende

Sort

5kg

Lagrings- og fargestabil i 1,5 åt

Lys beige

5kg

Slitesterk mot høytrykk og mekanisk belastning

Brun

5kg

Glatt flisfuge 2-6 mm

Gråhvit

10kg

Vann- og smussavvisende

Lys grå

10kg

Rask og smidig

Grå

10kg

Rustikk flisfuge 2-20 mm

Lys grå

10kg

Smidig og høy fyllingsgrad

Grå

10kg

Lett å vaske

Mellomgrå

10kg

Inne og ute ( CG2 WA EN 13888)

TGS WALL, VEGGFUGER

TGS FLOOR, GULVFUGE

* Fargen på fugene matcher selvfølgelig med vårt sortiment av silikon.
MED FOKUS PÅ MILJØ
Vi gjør hele tiden vårt beste for å være i forkant innenfor
miljø, ettersom vi vet at produktene vi utvikler påvirker
miljøet.
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