
SILIKON
Våtrumssilikon
Högelastisk fogmassa till rörelsefogar vid keramiska beläggningar i våt- och torrutrymmen inom- och utomhus.
Våtrumssilikon innehåller anti-mögel medel och är svamp- och bakterieavvisande samt fri från syra. Produkten
är även lämplig till natursten och marmor och tål rörelser upp till 25 %. Våtrumssilikon är färganpassad till
Finjas fogsortiment.

Arbetsanvisning
Förarbete:
Alla ytor som ska fogas måste vara rena och solida. Icke porösa material som glas, glaserad keramik med
mera behöver normalt ingen förbehandling utöver rengöring. Porösa material som betong, trä och så vidare
förbehandlas med Finja Primer enligt anvisningar.

För att fogen ska fungera korrekt är det viktigt att den kan röra sig fritt. Kontrollera därför att fogen endast häftar
mot sidorna och inte mot botten på fogen, samt att fogtjockleken är mindre an fogbredden. För att förhindra
häftning mot botten av fogen kan en bottningslist avsedd för ändamålet användas. Vid behov maskera med
maskeringstejp. 

Applicering:
Skär av spetsen på patronen och skruva på munstycket. Skär av munstycket i en 45-gradig vinkel så att hålet i
munstycket överensstämmer med önskad fogbredd. Spraya applicerad fog med vatten blandat med diskmedel
och jämna till med fogpinne eller finger. Fogen måste jämnas till innan skinnbildningen på ytan har börjat.

Rengöring:
Ohärdat Våtrumssilikon kan avlägsnas med tex bensin eller toluen. Härdad produkt kan enbart avlägsnas
mekaniskt.

Teknisk data
Åtgång ca 6–12 lpm/patron

Härdningstid ca 1–2 mm/dygn (23 °C, 50 % RH)

Skinnbildning ca 10–20 min

Arbetstemperatur ca 10-40 °C

Temperaturbeständighet ca –40 °C till 120 °C (efter härdning)

Förpackning
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Förpackning
Produkten levereras i 300 ml patron.

Lagring
Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten
förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt.
Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev.
reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell
information se alltid www.finja.se.
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