TIL VÅDRUM
HOLDER SIG HVID
ANTI-MUG

Silicone
White For Life
EN HVID FUGEMASSE DER HOLDER FARVEN
Hvid silikonefugemasse som mug ikke kan gulne eller misfarve - ikke engang på vådrummenes udsatte steder! Et særligt robust produkt der ikke påvirkes af omgivelserne på samme måde som konventionel vådrumssilikone! Bedre resistens mod rengøringsmidler og
mindre følsom overfor misfarvning i tørretiden.
Art nr: 7015 • Pk strl: 280 ml • Pk/krt: 12 patroner * Pk/palle: 1248 patroner
Scan koden for
fuldstændige oplysninger

Specialfugemasse til vådrum
Bostik Silicone White For Life er en specialsilikone til vådrum eller andre rum, hvor der
stilles store krav til mugresistens og stærke tætninger. Fugemassen hærder til bestandig, elastisk silikonegummi under påvirkning fra luften! Et særligt robust produkt
som er bedre til at modstå mug og misfarvning. Produktet lever op til sit navn ”White
For Life”! Det er den samme type fugemasse, de vådrumsprofessionelle anvender.
Hærdningen fremskyndes af et såkaldt syrebaseret hærdningssystem (acetoxysilikon).
ANVENDELSESOMRÅDE
• Tætner mellem bordplader, vaskekummer, brusebad, badekar og andre steder,
hvor der skal bruges mugresistente
tætninger.
• Produktet hæfter særligt godt på materialer som fliser, porcelæn, glas, emaljerede og glaserede overflader, rustfrit
stål, eloxeret aluminium, polyester, akryl
osv.
• Tætning og fugning af glaspartier.
• Klarer bevægelse på op til 20% af
fugebredden.
• Fugning mellem forskellige
bygningsdele.
EGENSKABER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hurtigttørrende (overfladetør på 5-8
minutter)!
Eddikeduft under hærdningen.
Indeholder ikke opløsningsmiddel
Permanent fleksibel
Gode vedhæftningsegenskaber
God modstandskraft mod de normalt
brugte rengøringsmidler.
Stor modstandskraft over for UV, vand
og vejr
Høj mugresistens
Let at applicere

HUSK AT
• Hvis fugen skal optage bevægelser, skal
fugebredden være mindst 6 mm og
dybden mindst 6 mm, så man undgår
sprækker. Hvis fugen skal være bredere
(maks. 25 mm), skal fugen også være
dybere, se produktets tekniske datablad.
• Begrænset vedhæftning mod betonoverflader. Brug her Bostik Silicone Build
& Sanitary/Build’N’Wet eller Bostik MS/
SMP.
• Må ikke anvendes til tætning mod overflader af natursten (f.eks. marmor,
granit, skiffer), kobber, galvaniseret stål
eller bly.
• Må ikke anvendes til tætning af akvarier
(brug her Silicone Glass Tube, art 4009).
• Fæstner ikke på overflader af fede plasttyper som PP, PE, PTFE/Teflon eller på
voksede overflader.
• Kan ikke overmales (brug Bostik MS/
SMP-fugemasse eller
akryl-tætningsmasser).
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For mere information, se teknisk datablad på www.bostik.dk

