Tekniskt datablad

AKKIT 502
Premium

FLEXFOGMASSA
►hög flexibilitet ►Abperleffekt ►för inomhus- och utomhusbruk ►för väggar & golv ►fför keramiskt kakel,
plattor, mosaik samt porslin ►lämpligt för golvvärme
►fogbreddar från 2-10 mm ►CG 2 WA ►mycket låga emissioner - EC 1 Plus R
Produktegenskaper

Bearbetning

Pulverformigt, livsmedelsklassat, vatten- och frostbeständigt, hydrauliskt
bindande flexfogmassa.

Rekommenderade verktyg: Långsamtgående elektrisk blandare, lämpligt
blandningskärl, murslev, fogplatta, gummispatel, fogsvamp, vattenhink. Rengör
verktygen med vatten omedelbart efter användning.
Underlag: Murbruket på plattorna måste vara tillräckligt torrt. Fogkanterna måste vara
torra och fria från damm- och vidhäftningsreducerande ämnen. Innan fogmassan
läggs på måste eventuella bindemedelsrester avlägsnas från fogen.

Tillämpning
För fogning av keramiskt kakel och plattor, mosaik och porslin för
fogbredder på 2-10 mm i väggar och golv såväl inomhus som utomhus och
vid golvvärme.

Produktdata
Leveransform: 13 kg papperssäck
5 kg kartong
Lagring: Torrt på trägaller i obruten originalförpackning ca 18 månader.

Teknisk information
Förbrukning:

vid 5 mm fogbredd, 8 mm fogdjup

Kakel 30x30 cm:

ca. 0,4 kg/m2

Kakel 20x20 cm:

ca. 0,6 kg/m2

Wasserförbrukning:

ca. 0,26 l/kg

Vilotid:

ca. 3 minuter

Brukstid:

ca. 60 minuter

Gångbar:

efter ca.12 timmar

sprickfri fogbredd:

2 - 10 mm

Blandning: Blanda homogent och klumpfritt i ett rent blandningskärl genom att röra
med en långsamtgående blandare. Blanda kort en gång till efter ca. 3 minuters
vilotid.
Applicering: Applicera med en fogplatta eller gummispatel diagonalt i fogriktningen.
Rengör med rent vatten och en mjuk svamp efter den första torkningen. Se till
att fogarna är helt fyllda. Torka av resterande cementfilm med rent vatten efter
torkning. Skydda för mekanisk belastning (gå inte på ytan) under ca. 12 timmar efter
applicering. Rengör verktygen noggrant med vatten omedelbart efter användning.

För ett perfekt system
AKKIT Produkter

Viktig information

Testad enligt

Observera normer, riktlinjer och datablad som gäller underlaget! Använd
inte vid temperaturer under +5°C. Hög luftfuktighet och låga temperaturer
fördröjer, höga temperaturer accelererar fastsättning och härdning! Inga
främmande material får tillsättas!

Arbetsskydd:

EC 1 Plus R
CG 2 WA

Produktspecifik information om sammansättning, hantering, rengöring,
lämpliga åtgärder och bortskaffande finns i säkerhetsdatabladet.
CG 2 WA

42000-A04/0I AKKIT 502 Premium - flexfogmaterial, giltig fr.o.m: 01/11/2017
Denna bipacksedel är baserad på lång erfarenhet och syftar till att ge bästa möjliga rådgivning. Den är inte rättsligt bindande och upprättar
inte heller ett avtalsförhållande eller några andra skyldigheter än dem som framgår av försäljningskontraktet. Kvaliteten på våra material
garanterar vi inom ramen för våra försäljnings- och leveransvillkor. För att minska risken för fel finns även information om begränsningar.
Naturligtvis kan inte alla möjliga nuvarande och framtida tillämpningar och särdrag omfattas utan undantag. Information som en
yrkesperson inom området kan förväntas känna till har utelämnats. I händelse av tvivel kan användaren inte befrias från förpliktelsen att
på eget ansvar utföra test på plats samt professionell bedömning. När en ny version av dokumentationen ges ut förlorar denna version sin
giltighet.

Enkelt. Flexibelt. Hållbart.

