Produkt informasjon:

Bunnlist
Til korrekt fugedimensjonering, runde, lukkede celler
Produktbeskrivelse & anvendelse:
Bunnlist brukes som underlag ved fuging med elastiske fugemasser, for å
sikre korrekt dimensjonering og at fugemassen ikke kleber i
bunnen av fugen. Dermed oppnås forbedrede bevegelsesmessige
egenskaper og lengere holdbarhet av fugen.
Bunnlist består av runde profiler med lukkede celler, og kan
derfor brukes til både utvendige og innvendige fuger.
Bunnlist leveres i diametre fra 6 mm - 50 mm.

Fysiske I kjemiske data:
Bunnlist:
Type:
Farge:

Polyethylenskum, rund profil med lukkede celler
Grå

Bunnlist brukes som underlag ved fuging, for å
sikre korrekt dimensjonering og at fugemassen
ikke setter seg fast i bunnen av fugen.

Bruksanvisning:
Forberedelse:

Den korrekte størrelsen på en bunnlist velges på bakgrunn av fugens størrelse
og den valgte fugemassetype.
Bunnlist brukes til både elastiske og plasto-elastiske fugemasser.
VIK TlG: Hvis bunnlisten skades i overflaten ved isetting bør det ventes med å
fuge i 24 timer. En skade på bunnlisten kan gi "luftbobler" i overflaten av
fugemassen. Alternativt må man skifte ut den isatte bunnlisten.
Bunnlist har lukkede celler, som minimerer muligheten for å ta opp fukt. Den
kan derfor brukes til både innvendige og utvendige fuger.
Størrelsen på bunnlisten velges slik at diameteren er cirka 25 % større enn fugens
bredde og dermed holdes fast i hele fugens lengde.

Bruk:

Bunnlisten plasseres i den korrekte dybden som er avhengig av fugens størrelse og den valgte
fugemassetype.
Bunnlisten presses på plass med et bløtt instrument, f.eks. den runde siden på en
fugepinn. Unngå å skade og strekke bunnlisten ved isettelse.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og
arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås ved
produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke
produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.
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