
• Glasfiberremsa för armering av skivskarvar  
  och sprickor på vägg- och takytor.

• Upp till 62% lättare än standard pappersremsa.

• Rekommenderad användning tillsammans med  
   spackel som uppfyller kraven för CE-märkning  
   enligt EN 13963.

• Optimal där underlaget saknar försänkning.

• Minimerar uppkomst av synliga skarvar i släpljus.

Produktinformation
FibaFuse är en glasfiberremsa speciellt framtagen för stark armering  
av skivskarvar och sprickor i tak och på väggytor. Remsan är enkel att 
arbeta med. Tack vare den porösa designen som tillåter spacklet att 
penetrera genom remsan elimineras eventuella blåsor vid applicering. 
 
Remsan är lätt att klippa och behåller sina veck vid isättning av  
till exempel innerhörn.

FibaFuse är en lättare men framförallt tunnare remsa jämfört med  
en pappersremsa av standardkvalitet. Optimal där ytan saknar  
försänkning till exampel i tvärskarv, sprickor i betong eller på  
VST-stomme. 

Produkten minimerar uppkomst av synliga skarvar i släpljus genom  
dess tunna konstruktion mindre risk för att bygga kulle på skarv. 
 
Mögelbeständig enligt ASTM D3273 mögeltest. 
 

Användning
FibaFuse kan appliceras både automatiskt med Spackelbanjo eller  
Bazooka samt med handverktyg. Skyddshandskar måste användas. 
Remsan rekommenderas att användas tillsammans med ett spackel  
som är godkänd för iläggning av remsa vilket är ett spackel som  
uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Arbetsgång
Vid spackling av gipsskivor rekommenderas att YBGs föreskrifter 
och rekommedationer följs. Se www.ybg.nu.  

Lagring 
Produkten ska förvaras torrt.

Teknisk data
Rullarnas längd: 76 m
Bredd: Cirka 52 mm 
Förpackning: Kartong med 20 rullar
Lagring: Torrt

Användningsområde: Inomhus

Scanspac ś produktdatablad är utgivna enbart i rådgivande syfte.  
Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda 
egenskaper eller är lämplig för ett speciellt användningsområde. Dessa 
värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten 
till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig 
för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras 
på www.dalapro.se.
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