TIL ALLE FUGEOPGAVER
PÅ TAGET
TagSealer kan anvendes både som tagfugemasse
og til brandsikring efter bagstop-fuge metoden.

DANSK
TAGPAP

FUGEMASSE OG
BRANDTÆTNING I ÉT
Til alle tagets fugeopgaver og til brandsikring. TagSealer er en neutral 1-komponent fugemasse,
som hærder ved reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge.
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Skindtid: 5-15 minutter/23°C/50% RF.
Hærdetid: Ca. 2 mm/døgn v/23°C/50% RF.
Produkttemperatur: 5-40°C.
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PROJECT MANAGER

emasse

TagSealer påføres direkte i sprækker op til
12 mm bredde, med fuld vedhæftning til
overfladen. Sprækker bredere end 12 mm
stoppes med blød mineraluld inden fugning
med TagSealer.

PRODUKTBESKRIVELSER
OG TEKNISKE DATA
300 ml patron, produkt nr. 365-004
Patron m.
fugespids

Farve

300 ml

Sort

Bestilles i
kasser m. 12 stk

Antal pr. kasse

Vare. nr.
pr. stk.

DB nr.

Inkl. 12 stk.
fugespidser

12 stk.

365-004

2102463 5709136210318

EAN nr.

600 ml pose, produkt nr. 365-005
Pose

Farve

Bestilles i
kasser m. 12 stk

Antal pr. kasse

Vare. nr.
pr. stk.

DB nr.

600 ml

Sort

Inkl. 3 stk.
fugespidser

12 stk.

365-005

2102464 5709136210325

EAN nr.

Bred svalehale-fugespids, bestilles separat
Bred fugespids

Farve

Anvendelse

Vare nr.
pr. stk.

DB nr.

40 mm

Sort

Passer til fugepistol
til 600 ml pose

365-003

2118518 5709136210332

KUNDEINFORMATION
BRUGSANVISNING

EAN nr.

Hærdning: Hindedannelse: 5-15 min. ved 23°C og 50% RF.
Efterbehandling: TagSealer kan ikke overmales.
Rengøring: Fjernes med en tør klud, evt. rester kan fjernes med
acetone inden hærdning. Hærdet TagSealer fjernes mekanisk.
Sikkerhed: Se produktets sikkerhedsdatablad.

Anvendelsesbetingelser: Kan anvendes ved temperatur fra -5°C til
+40°C og en relativ luftfugtighed på min. 30%.
Påføring: Påføres med fugepistol og glittes efterfølgende med en
fugepind dyppet i vand. Ved anvendelse af svalehale-fugespids kan
denne klippes i siden, så der kan fuges mod vandret og lodret flade
samtidig.
Gennemhærdning: 1-2 mm/døgn
TagSealer hærder langsommere ved lavere temperatur og luftfugtighed. Det anbefales, at TagSealer først ½ time efter påføring udsættes for varmepåvirkning fra gasbrænder.

TEKNISKE DATA
Type: Neutral 1-komponent fugthærdende silikonefugemasse
Konsistens: Pastøs tixotropisk masse
Vægtfylde: ca. 1,3 kg/liter
Holdbarhed: 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring
Emballage: 300 ml patron og 600 ml alufoliepose
Vejrbestandighed: God

Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad.
For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside www.phonixtagmaterialer.dk
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