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1.1 Varenavn Acrylfugemasse

1.2 Kvalitetsnr. 6036 

1.3 Produkttype Phthalat-fri vandbaseret acrylfugemasse. 

1.4 Producent DYRUP A/S 
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg 
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93 
 

1.5 Anvendelsesområde Til fugning omkring vinduer og døre, mellem gipsskillevægge, fugning ved 
karmtræ og fodlister samt til udfyldning af revner, pladesamlinger, 
rørgennemføringer m.m. Fugemassen er endvidere velegnet til lydfuger.   
Kan anvendes på flader som f.eks. beton, mursten, glas, træ, aluminium m.m 
uden brug af primer. 
Fugemassen tåler ikke konstant vandpåvirkning og bør overmales ved 
udendørs brug. 
 

1.6 Leveringsform Brugsfærdig. 

1.7 Nuancer Hvid  

1.8 Emballagestørrelse Tube: 0,310 ltr. 
 

2. Sammensætning 
2.1 Bindemiddel Acryl 

 
2.2 Pigmentering Titandioxid 

2.3 Opløsningsmiddel Vand 
 

2.4 Aktive stoffer - 

3. Tekniske data 
3.1 Vægtfylde Ca. 1,65 g/ml. 

3.2 Flammepunkt - 

3.3 Viskositet Pastøs tixotropisk masse 

3.4 Hæfteevne - 

3.5 Tørstofindhold - 

3.6 Glans - 
3.7 Specielle egenskaber Er vandbaseret og phthalat-fri. Hærder ved fordampning af vand og danner en 

fuge, der kan optage fugebevægelser op til ±15%. Kan overmales. 
3.8 Lugt Svag 

3.9 Rækkeevne Afhængig af påføringsmængden. 

3.10 Tørretid Hindedanelse: Ca. 10 min. Klæbefri: Ca. 30 min.  
Ved 23ºC og normal luftfugtighed (60%). 
Gennemhærdet/overmalbar: Ca. 3-7 dage, afhængig af fugens størrelse, 
luftfugtighed og temperatur. 
Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og 
lagtykkelse. 
Fugemassen hærder langsommere ved lavere temperaturer og højere 
luftfugtighed. 
 

3.11 Lagerbestandighed 2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning. 

3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys. 
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4. Anvendelse 
4.1 Alment Emballagen holdes tæt lukket efter brug. 

Fuger hvortil der anvendes DYRUP acrylfugemasse, bør dimensioneres 
således, at bevægelsen af den frie fugesubstans er under ± 15%. Fugemassen 
kan anvendes i fuger fra 0 til 25 mm bredde. For at kunne optage maksimal 
fugebevægelse, bør fugens bredde dog være min. 7,5 mm og fugedybden 
normalt halvdelen af fugebredden, dog min. 7,5 og max. 12mm. Som bund 
anvendes fugebund i den rette dimension, der placeres efter den ønskede 
fugedybde. 
 

4.2 Krav til bunden Fugesiderne skal være ren, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse 
partikler. DYRUP Fugemasse kan anvendes uden primer på de fleste overflader 
som glas, aluminium, træ, beton, mursten m.m. Meget porøse flader primes 
med en opløsning af 50% acrylfugemasse og 50% vand. 
Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid 
udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af – især store – 
opgaver. 
Det anbefales at bruge afdækningstape, der fjernes igen umiddelbart efter 
påføring af fugemasse. 

4.3 Forbehandling - 

4.4 Behandling 1 x Acrylfugemasse 

4.5 Vedligeholdelse - 

4.6 Påføring Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen 
tilskæres med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Patronen 
monteres i pistolen og fugemassen er klar til brug. Påføres med hånd- eller 
trykluftpistol.  
Efter fugning trykkes fugen på plads og glittes omhyggeligt med en vandmættet 
fugepind, våd svamp eller våd klud (senest 5-10 minutter efter påføring). Under 
påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative 
luftfugtighed under 80%. 
 

4.7  Fortynding Meget porøse flader primes med en opløsning af 50% Acrylfugemasse og 50% 
vand. 
 

4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe. 

 
5. Sikkerhed og miljø 
5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information 

henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet. 
 

5.2 Sikkerhedsregler for 
malearbejde 

00-1(1993). 

6. Gode råd  

   
Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP 
Acrylfugemasse. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den 
aktuelle opgave. 
I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. 
Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder 
produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup’s kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i 
princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, 
temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. 
Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. 
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner. 
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