
BESKRIVNING AV PRODUKT
Akrylfogmassa med flertalet användningsområden och hög miljöprofil och innemiljöegenskaper. UV-skyddad och – kan lagras i kall 
väderlek ned till -15°C.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används för tätning av olika interiöra byggnadsdelar (väggar, golv, installationer etc.) för att skapa en jämn eller målningsbar yta. 
Använd som akustikfog då det ställs ljudkrav på konstruktionen. Tätar mellan de flesta byggmaterial som trä, betong, gips, metall 
etc. Uteanvändning fog kräver övermålning av helt genomtorkad fog. Skydda fogen mot nederbörd under tiden den torkar.
Övermålningsbar med de flesta färgtyper utan risk för sprickbildning (genomtorr fog). Petsäker. Missfärgar inte omkringliggande 
material. Testa övermålningsbarheten med sk snickerigrund för att undvika sprickbildning i täckfärgen. Max tillåten fogrörelse ±15 
% av ursprunglig fogbredd. Använd bottningslist vid breda fogar (10-20 mm). Anpassa fogdjupet så att det då motsvarar fogbredden.
Täta med fogen runt ex. ventiler och rörgenomgångar eller anslutning mellan vägg och tak för att uppnå avsedda akustikkrav. Vid 
glipa 10-12 mm uppnås önskad ljudreduktion (vägg R'w 35-52 db) om tätning sker på båda sidor av väggen alternativt tätning på 
en sida och hållrummet fylls med sammanpressad mineralull. Ljudmätningarna utförd enligt SS-EN ISO 10140-2:2010 och tolkning 
av mätvärden enligt SS-EN ISO 717-1:1997.

ARBETSBESKRIVNING
Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Påbörja omedelbart att släta efter applicering med lämpligt verktyg. Fukta verktyget 
för bästa resultat. Klarar fogrörelser upp till 15%. Porösa ytor ska förbehandlas (1 del fogmassa/2 del vatten) för att optimera 
vidhäftningen mellan fog och underlag.
Börja med att öppna patronen med lämpligt skärverktyg/kniv. Skruva på munstycket och skär av toppen i en 45 graders vinkel. 
Anpassa öppningen till fogöppningens bredd.
Applicera fogmassan på underlaget i en takt så att du kan kontrollera att vidhäftningen mot underlaget blir bra. Fogmassan ska 
fylla ut hela fogöppningen och fästa mot fogsidorna. Detta är extra viktigt när fogmassan används på vertikala ytor eller i tak/
vägg-vinkeln.
Jämna av fogen med ett lämpligt verktyg så att ytan blir slät (fukta verktyget).

MILJÖ & HÄLSA
Fogmassan klarar högt ställda krav på miljö och arbetarskydd och ger låg emissioner till omgivningen. För ytterligare information 
konsultera alltid gällande säkerhetsdatablad innan produkten används.
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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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PRODUKTDATABLAD
Acryl Power Seal



TEKNISK DATA
Egenskap före applicering

Materialtyp 1-komponent Akryldispersion

Härdsystem Avdunstning av vatten

Densitet 1,70 kg/l

Färg Vit (närmaste färgmatchning 
S0500-n)

Lagringstemperatur Till -15°C, ej frostkänslig

Egenskap efter applicering

Användningstemperatur +5°C till +40°C

Temperaturresistens -20°C till +75°C

Skinbildningstid 7 min vid rumstemperatur

Övermålningsbar efter För bästa resultat efter 24 
timmar. Smala fogar (max 5 
mm djup) kan målas efter ca 
1 timme.

Yttor Efter 30 minuter vid rum-
stemperatur

Genomtorr fog ca 1 dygn vid (5x5 mm) vid
+25°C och 60% RF

Hårdhet 30 Shore A

Rörelseupptagande förmåga ±15% av ursprunglig fog-
bredd

Övermålningsbar Med Vattenbased disper-
sionsfärg och en rad övriga 
färgtyper. Rådgör med Bostiks 
Målningsguide för målnings-
fogar innan arbete påbörjas.

Åldringsbeständighet Mycket god mot ozon och 
UV-ljus

Utomhusanvändning Ja, efter övermålning
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