
PU540

Golvfogmassa PU

Användningsområde

Rörelsefogar i golv samt limning och
fogning av/mot tegel- och betongpannor.

Utmärkande egenskaper

• Lättsprutad, luktsvag,
snabbhärdande och icke korrosiv

• God beständighet mot UV
• Mycket god beständighet mot vatten
och saltstänk

• Kan övermålas med vattenburna
akrylatfärger

• Uppfyller klass 25 HM

Beskrivning
Elastisk luft / fukthärdande polyuretanfogmassa. Mycket
god vidhäftning mot de flesta material utan primer t.ex trä,
aluminium, PVC, målad metall, polyester, glas, sten, kakel-
och klinkerplattor.

Kulörer
Som rikthjälpmedel för kulören anges närliggande NCS
kulörnummer
Grå (S 2500-N)

Förpackning
600 ml påse (20/kartong)

Beredning
• Kontaktytorna skall vara rena, jämna, torra och fria från för
härdningen och vidhäftningen skadliga ämnen såsom olja,
vax, skyddslack etc.

• Betongytor borstas med stålborste och rekommenderas att
primas med OS140 Primer 2001. (PU540 fäster på de flesta
ytor utan primer). Vissa ytor kan behöva att uppruggas för
att förbättra vidhäftninge.

• Rengöring sker med MEK eller aceton vg. kontollera att
ytorna tål rengöringsmedlet och att inga antändningskällor
finns i närheten.

• Fogar bottnas med bottningslist som komprimeras ca 25%
för att passa i fogen.

Applicering
• Applicera fogmassan med fogpistol jämt och utan
luftblåsor. Med hjälp av maskeringstejp är det lätt att få
en rak fogkant med bra finish.

• Bearbeta fogen med fogpinne doppad i svag tvållösning
innan det tunna skinnet har bildats.

• Om maskeringstejp har använts för att avgränsa ytan skall
denna tas bort direkt efter att fogen bearbetats. Tejp som
härdat fast i fogen är mycket svår att få bort i efterhand.

• Öppnad förpackning bör användas inom 24 timmar för att
undvika ev härdning i förpackningen.

Rengöring
Verktyg mm rengöres med MEK eller aceton, härdad massa
avlägsnas mekaniskt.

Begränsningar
Ej för kontakt med ohärdad MS, hybrid, silikon och polyuretan
samt med alkohol och ammoniak under härdningstiden.

Skyddsföreskrifter
Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet
påbörjas.

Leverans
Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring
031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig
gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och
Limleverantörers Förenings allmänna
leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.

tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se
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PU540

Golvfogmassa PU

Teknisk information

Densitet 1,18 vid 20°C
Hårdhet ISO 868 Shore A 40 - 3 sekunder
Torrhalt ISO 7390 Rinning / hängning av fog i fasad Ingen
Torktid vid 23ºC, 50% RH. Härdar med 3 mm / dygn och yttorkar på 70 minuter
Temperaturbeständighet -40ºC till +80ºC
Användningstemperatur +5ºC till +35ºC
Rörelseupptagning 25%
Motståndsmoment vid 100% töjning ISO 8339 Ca 4 kg/cm²
Motståndsmoment till brott ISO 37 Ca 14 kg/cm²
Töjning till brott ISO 8339 >600%
Övermålningsbarhet Kan övermålas med vattenburna akrylatfärger efter genomhärdning. För övriga färgtyper

rekommenderas prov för att kontrollera att färgen är kompatibel med fogmassan.
Lagring Vid +5°C till +25°C
Lagringstid 12 månader i oöppnadförpackning
Åtgång Fogmått 5 x 4 mm 30 meter / påse

Fogmått 10 x 5 mm 12 meter / påse
Fogmått 15 x 6 mm 6,7 meter / påse
Fogmått 20 x 7 mm 4,3 meter / påse

Kemikaliebeständighet God mot utspädda syror och baser


