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PRODUKTINFORMATION

PS: Informationen och rekomendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns 
många olika rengörningsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relektas kontroll, kan Relekta inte påta 
ansvaret för det slutliga resultatet. Det rekomenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. 
Kontakta oss gärna för rådgivning.
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BESKRIVNING:

101 AKRYL är en plast-o-elastisk fogmassa baserad på 
akryldispension.

101 AKRYL är utmärkt till interiör fogning, fogning av 
gipsplattor, fogning av listverk, sprickor och skarvar, 
akustik fogning, tätning runt dörrar och fönster.
101 AKRYL har mycket god vidhäftning till alla förekom-
mande byggnadsmaterial så som trä, puts, betong, 
gips, metall, tegel, osv.
101 AKRYL är färg och petsäker.
Smala fogar med 101 AKRYL kan övermålas med vat-
tenbaserad och oljebaserad färg efter ca 20 minuter vid 
normal rumstemperatur och luftfuktighet. Om bredden 
på fogen är mer än 1 cm, eller vid onormal rumstem-
peratur/luftfuktighet, rekommenderas det att vänta 24 
timmar före övermålning.
101 AKRYL tål temporär nedfrysning till -10°C.

BRUKSANVISNING:

1. Användes på torrt, rent och fettfritt underlag.

2. Användes enbart till fogar med max rörelse på 10%.   

3. Skinntorr efter ca 20 min.

4. Ohärdat massa tas bort med vatten.

TEKNISKT:

 

Helårs målarfog

DOKUMENTATION:

 På www.101.as är följande dokumentation  
 för 101 AKRYL tillgänglig; 
 - Byggvarudeklaration 

• Snabbt övermålningsbar med alla  
förekommande färger 

• Tål nedfrysning i kort period

• Mycket god vidhäftning

• UV-stabil

• Kan användas både inom- och 
utomhus

 

 Bas Akryldispension
 Färg Vit 
 Skinntorr Ca 20 min
 Max rörelse 10%
 Förpackning 310 ml patron och 600 ml korv
 Artikelnummer T599620 (310 ml)
  T599626 (600 ml)

101 AKRYL uppfyller BASTA’s  
kriterier för kemiska produkter.


