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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.

PRODUKTINFORMATION

TEKNISK

  Skinntorr  20 minuter

  Övermålbar  20 minuter

  Max rörlighet  12,5%

  Hållbarhet  Upp till 1 år i sval och torr miljö 

  Kulör Vit

  Förpackning 300ml patron

  Artikelnummer  T599627

Helårs målarfog

TEKNISKT:

BRUKSANVISNING:
1. Används på torra, rena och fettfria ytor. Glättas med vatten.
2. Lämplig för fogar med upp till 12,5% rörelse.
3. Ohärdad massa tas bort med vatten.
  Härdad massa tas bort med verktyg, t.ex 101 FOGBORTTAGARE.

BESKRIVNING:

101 AKRYL+ är en permanent flexibel tätnings-
massa baserad på en hållbar akryl-emulsion, och 
är ett perfekt val till interiörfogar, fogning av list-
verk, skador och sprickor, ljudfogar, tätning runt 
fönster och dörrar samt fogning av gipsskivor.  
101 AKRYL+ är färgfast och petsäker, har god 
vidhäftning till byggnadsmaterial som trä, puts, 
betong, gips, metall, tegel, färg mm. 

Fogar upp till 1 cm kan övermålas med både 
vattenbaserad och oljebaserad färg efter ca. 20 min 
vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Det 
rekommenderas att vänta i 24 timmar med över-
målning om fogen är bredare än 1 cm, eller vid 
onormal rumtemperatur/luftfuktighet. 

101 AKRYL+ är testad under tre veckor tid vid 
upprepad frysning och upptining, samt nedfryst 
i hela perioden i -18°C och därefter upptinad. 
Dessa tester gav inga synliga eller fysiska 
ändringar i varken konsistens eller egenskaper 
för produkten.

•  För inomhus och utomhus användning

•  Mycket bra vidhäftning

•  Snabbt övermålningsbar

•  Bra ljuddämpningsegenskaper

•  UV-stabil

•  Tål att frysa/tina i patron ned till
 -18°C upprepade gånger utan att
 tappa egenskaper


