
BESKRIVNING AV PRODUKT
Neutralhärdande, universal, antimögelbehandlad och UV-beständig silikonfogmassa med hög vidhäftning utan primer mot de flesta 
byggmaterial. Ger ej korrosions-skador.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Lämplig för våtutrymmen, in- och utvändiga rörelsefogar i byggkonstruktioner, metall- och glaskonstruktioner.   OBS! Får ej användas 
till akvarier, mot natursten eller marmor.

ARBETSBESKRIVNING
Förbehandling av fogytorna  Fogytor och verktyg skall vara rena och torra. Metall och glasytor skall vara helt fria från fett. Avfettning 
skall ske med oljefritt lösningsmedel.  Primerbehandling  Normalt behöver ej fogytorna primerbehandlas. Vid tveksamhet kontakta 
Bostik AB.  Bottningsmaterial  Bostik Bottningslist. Viktigt är att fogmassan endast har vidhäftning mot fogens båda sidor och ej 
mot botten av fogen.  Applicering  Skär av patronspetsen till lämplig storlek. Applicera och släta till fogen med fogpinne eller annat 
lämpligt verktyg, doppat i tvålvatten.  Fogdimensionering  Fogbredden bör på konstruktionsstadiet dimensioneras med hänsyn till 
fogens förväntade rörelse.  En tumregel är att fogbredd/fogdjup bör förhålla sig 2/1.  Rengöring  Ohärdad massa borttages med 
lacknafta. Härdad massa borttages mekaniskt

MILJÖ & HÄLSA
Produkten är, enligt gällande lagstiftning, ej klassad som brand-, miljö- eller hälsofarlig. För ytterligare information, se Bostik 
Varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 
(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekom-
mendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. 
De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden 
och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår 
kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid 
produktens användning.
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TEKNISK DATA
Egenskaper före applicering

Materialtyp Silikongummi

Konsistens Mjuk, smidig massa

Härdsystem Alkoxy, neutral

Densitet ca. 1,0 g/l

Arbetstemperatur +5° till +40°C

Brandfarlig Nej

Lagring 1 år i obruten förpackning vid 
20° till 30°C

Egenskaper efter applicering

Klibbfri yta ca. 25 minuter beroende på 
temperatur och luftfuktighet

Hårdhet ca. 22° Shore A

Rörelseupptagning +/- 20% av ursprunglig bredd

Temperaturbeständighet -40° till +120°C

Åldringsbeständighet Mycket god mot UV-strålning 
och klimatpåverkan

Övermålningsbar Nej

Kemikaliebeständighet God mot de flesta hushållske-
mikalier
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