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PROBAU Acrylfugemasse 
Indendørs Acrylfugemasse 

Anvendelsesområder PROBAU Acrylfugemasse anvendes til tætning og fugning af revner og sprækker 
med små bevægelser, samt til alle indendørs fuger. 
 
Følgende anvendelser er typiske for PROBAU Acrylfugemasse: 
 

 Indvendig fugning omkring vinduer og døre 
 Udfyldning af pladesamlinger 
 Skillevægstilslutning – gulv/væg/loft 

Produktbeskrivelse PROBAU Acrylfugemasse er en 1-komponent acrylfugemasse, som hærder op til 
en plastisk acryltætningsfugemasse.  
 
PROBAU Acrylfugemasse findes i patroner og pose i farverne hvid og grå 
 
PROBAU Acrylfugemasse har perfekt vedhæftning til alle bygningsmaterialer, som 
f.eks. beton, murværk, gipsplader, tegl, træ, m.v. 

Egenskaber  Perfekt vedhæftning til alle bygningsmaterialer 
 Kan hurtigt overmales 

Produktdata  

Tekniske data Type: 1-komponent polyacryl masse

Overmalbar efter: Ca. 3-4 timer (test bør udføres)

Hærdehastighed: 1-2 mm pr. døgn 

Hårdhed: Shore A: ca. 18 

Densitet: Ca. 1,6 kg/l 

Temperaturbestandighed: -25ºC til +80ºC 

Bevægelsesevne: Ca. 10% 
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Brugsvejledning Temperatur og fugtforhold:
 

 Påføringstemperatur +5ºC til +40ºC 
 Fugtighed: Sørg for at der ikke er fugt eller risiko for kondensvand på 

fugefladerne 
 
Udstyr: 
 

 Forberedelse af overfladerne: Brug passende udstyr, afhængig af 
overfladen og dennes beskaffenhed. Slib evt. overfladerne og børst 
grundigt efter med pensel. 

 Til udfugning anvendes en traditionel fugepistol, som f.eks. pistol H14 
 Fugepinde, der er fugtet med en mild sæbeopløsning i ca. 24 timer inden 

brug 

Forberedelse af 
overfladerne 

Fugefladerne skal altid være rene, tørre og fri for olie, fedt og løse partikler.
 
Evt. farve eller lakrester skal fjernes. 
 
Porøse materialer (beton, murværk, mørtel, o. lign.): 
 
Børst overfladen grundigt og fjern støvet. Afrens evt. med vand og lad tørre inden 
fugning. Ved meget porøse overflader kan det være nødvendigt at anvende en 
vedhæftningsforbedrende primer: 
 
Primning foretages dagen før fugning, med en opløsning af acrylfugemasse og 
vand i forholdet 1 : 1.

Forbrug af fugemasse  
 
 
 
Fuge-
dybde 
mm 

Løbende meter pr. patron 

Fugebredde (mm) 

5 6 7 8 10 12 15 20 25 30 40

5 12,4 10,3 8,8 7,8 6,2 5,2 4,2 3,1 2,5 2,0 1,6

6 10,3 8,6 7,4 6,5 5,1 4,3 3,5 2,6 2,0 1,7 1,3

7 7,8 6,5 5,5 4,8 3,9 3,2 2,6 1,9 1,5 1,3 1,1

8 6,2 5,1 4,4 3,9 3,1 2,6 2,0 1,6 1,2 1,0 0,8

10 5,2 4,3 3,7 3,2 2,6 2,1 1,7 1,3 1,0 0,9 0,7

12 4,1 3,4 3,0 2,5 2,0 1,7 1,4 1,0 0,8 0,7 0,5

15 3,1 2,6 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4

20 2,6 2,2 1,8 1,6 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3

Udførelse Alle fuger skal udføres med et rundt profil / bagstop, der er et ikke sugende 
materiale, hvorpå PROBAU Acrylfugemasse ikke hæfter. 
Der skal anvendes et bagstopningsprofil, der er ca. 20% større end fugen for at 
sikre et godt fast fugemodhold. 
Hvis der ikke er plads til bagstop i bunden af fugen anvendes fugetape som 
hæftebryder. 
 
Herefter indføres fugemassen langsomt med fugepistolen, idet fugespidsen skal 
være afskåret i en vinkel på ca. 60º. 
Indføring i fugen skal ske med en jævn bevægelse for at lette den senere finish. 
 
Finish foretages ved at den indførte fugemasse trykkes med fugepinden og 
efterfølgende glittes der med jævne bevægelser. 
Bemærk, at der skal glittes inden fugen har dannet skind. 
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Rengøring Rengøring af værktøj foretages med vand.
Bemærk!  Kun uudhærdet Acrylfugemasse kan fjernes. Hærdet fugemasse kan 
kun fjernes mekanisk. 

Sikkerhed Kodenummer: 00-1 (1993)
 
Dette produkt er ikke omfattet af reglerne for farlige stoffer, men 
leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på frivillig basis og kan rekvireres. 
 
Holdbarhed: 24 måneder i lukket embl, beskyttet mod sollys og frost  

 
 
         

 


