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PRODUKTDATABLAD: KLINKERFUG FIN OG GROV Mai 2021 
 
Beskrivelse 
FORSAND KLINKERFUG er en sementbasert fugemasse som benyttes til fuging av Skifer, Naturstein og klinker på 
gulv og vegg.  
Leveres også i koksgrå farge. 
Max. fugebredde 20 mm. for Fin utgave 0-0,5mm, og Max 50 mm fugebredde for Grov 0-3,0mm. 
  
Forarbeid - Underlag 
Gulvvarme må være avslått i god tid før fuging. 
Fritt vann må ikke forekomme i fugene. 
  
Utblanding 
FORSAND KLINKERFUG blandes med ca. 0,2 liter rent vann pr. kilo pulver. Benytt helst drill. Blandetid 2-3 
minutter til klumpfri masse. La fugemassen stå i 2-3 minutter før den røres opp på ny og eventuelt justeres med litt 
vann til ønsket konsistens. FORSAND KLINKERFUG er nå klar til bruk og må anvendes innen2- 3 timer. 
  
Bruksmåte 
FORSAND KLINKERFUG påføres med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at 
disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynn derfor med små 
flater. Rengjøring påbegynnes når fugemassen har størknet litt, normalt etter 20-40 minutter. 
Vær oppmerksom på at også naturstein og skiferes vann-oppsug påvirker når rengjøring kan påbegynnes. Benytt en 
fuktig, rett-skåret svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen 
ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr, puss over med tørr, myk klut eller rensepute til 
flisene er rene og fugene jevne.  
Forskjellig sug i flis og underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørking kan medføre fargeforskjeller. Redskap 
rengjøres med vann. 
  
Etterarbeid - Tørketid 
Unngå gjennomtrekk det første døgnet. Fugeslam på overflaten kan fjernes med Klinker-rens/ fruktsyre tidligst 1 døgn 
etter fuging. Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk dagen etter fuging. 
  
Forbruk 
0,5 - 3 kilo pr. m² avhengig av fugebredde/fugedybde og flisformat. 
 
Lagring                             
Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 18 måneder fra produksjonsdato. 
 
 
Pakning 
25 kg sekk 48 stk. pr. pall 1200 kg 
 
Vernetiltak  
FORSAND KLINKERFUG inneholder sement som er klassifisert som irriterende pga. kalsiumoksid-innholdet. 
Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, 
skyll straks med store mengder vann og kontakt lege.  
 
 
 
  


