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• Smussavvisende

• Lite vedlikehold

• 40 farger

SiSte rengjøring

Ja det er absolutt nødvendig å gjøre en siste ren-
gjøring for å unngå fuge slør på flisene. Årsaken til 
fugeslør er at man ikke har rengjort riktig. Fugeslø-
ret oppstår fra rensevannet som blir liggende igjen 
på flisene for lenge etter den første rengjøringen. 
Epoxy harpiks i rensevannet blir transportert til flis 
overflaten under renseprosessen. Vannet fordun-
ster, og epoxy harpiks blir liggende igjen på flisa. 
For å unngå fugeslør, må man vaske en siste gang 
ca. 1 time etter at man har fuget. Fyll ”Final Wash” 
posen i en ny bøtte med rent vann. Gjør på samme 
måte som i den første rengjøringen, men erstatt 
svampen med en skurepad for å løse opp fugeslø-
ret. Skyll skurpaden ofte. Avslutt med å dra en ren 
fuktig svamp diagonalt over flaten som har blitt 
rengjort av skurepaden. La overflaten tørke. Er det 
fortsatt fugeslør, gjentas prosessen. Hvis fugesløret 
vedvarer etter 24 timer, kan ren edikk brukes til å 
fjerne fugesløret.

FArger

Se eget fargekart. 

eMBALLASje

1.5 kg og 6.0 kg spann.

ForArBeid
Rens fugene for lim, fritt vann og andre fremmede 
partikler. Tørk av flisene med en fuktig svamp for å 
fjerne støv ol. Fugemassen bør ha en temperatur 
på mellom 15°C og 30°C for at fugemassen skal 
være lett å jobbe med. Vær oppmerksom på at 
temperatur på fugemassen vil innvirke på arbeids-
egenskapene. Høy temperatur vil fremskynde her-
dingen og korte ned på åpen tid. Lav temperatur 
vil sinke herdingen og forlenge den åpne tiden og 
tiden før gulvet kan trafikkeres. 

BLAnding

Bland A og B komponentene i bøtten. Først A 
komponenten, så B komponenten. Komponentene 
er riktig proposjonert etter vekt. Bland massen med 
en saktegående blandedrill (mindre enn 300 omdr.) 
i 3–4 minutter. Fyll så i nesten allt  pulveret (C kom-
ponenten) og bland til fugemassen får en jevn god 
konsistens. Ved smale fuger kan det lønne seg ikke 
å blande inn alt pulveret. Er massen blitt for bløt, la 
den stå i 10 minutter og den vil bli noe stivere.

Fuging guLv

Kan tidligst startes 6–24 timer etter liming av 
flisene avhengig av type lim. Fukt flisene med en 
våt svamp før fugingen begynner. Dra fugemas-
sen diagonalt over flisene med et fugebrett, pass 
på at fugene blir fyllt helt til bunnen. Avslutt med å 
holde fugebrettet 90° på flisene og dra av øverflø-
dig fugemasse. Arbeidstiden med ferdigblandet 
fugemasse er ca. 30 minutter.

Fuging vegg
Hvis fugemassen renner ut av fugene, stopp umid-
delbart og vent 15 minutter for fugemassen til å bli 
stivere, eller hell i mer av pulveret hvis du holdt noe 
tilbake.

rengjøring

Begynn å rengjøre flisene tidligst etter 20 – 30 
minutter. (Eller innen en time etter at man blandet 
massen) Fyll ”Initial Wash” posen i en bøtte med 
rent vann. (ca. 7 liter) og rør om til alt er løst opp. 
Dypp en ren svamp i vannet og vri svampen slik 
at den er fuktig. Gni svampen i sirkler for å fjerne 
fugeslør og for å lage selve fugen jevn. Dra deretter 
svampen diagonalt over flisene. Skyll svampen et-
ter hver ”passering” og bruk svampen kun en gang 
på hver side før den på ny skylles. Kast svampen 
om den blir fylt med fugemasse.
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Laticrete Norge AS er en norsk 
bedrift som produserer lim, 
fugemasser og membraner 

på lisens fra Laticrete  
International Inc. i USA. 

Produktene selges gjennom 
forhandlere over hele Skandinavia.

LAtIcrete Norge AS

www.laticrete.no
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Fugemasse



SeMent Fug  eLLer LAtiCrete 
SPeCtrALoCK

Alt for ofte blir kostbare flis og naturstein instal-
lasjoner til bad eller inngangspartier ødelagt fordi 
fugemassen sprekker, blir skjoldete eller mister sin 
opprinnelige farge. LATICRETE SpectraLOCK er 
løsningen på problemet. Fugemassen er smuss-
avvisende, lett å holde ren, såperester og andre 
forurensninger vil ikke sette seg fast på fugemas-
sen. Det betyr faste klare farger med ekstrem god 
holdbarhet til både inne og utendørs installasjoner. 
Bare LATICRETE SpectraLOCK tilbyr en slik unik 
fuge design og holdbarhet. Enten du limer kera-
miske fliser, porselen eller naturstein er det bare 
LATICRETE SpectraLOCK som kan tilby best  
resultat på investeringen din.

DS-6859-1105_Tri Fold Brochure.indd   2 12/12/05   2:09:48 PM

Sementbasert fugemasse

LATICRETE SpectraLOCK

FordeLer Med LAtiCrete  
SPeCtrALoCK

LATICRETE Spec-
traLOCK avviser 
skitt og smuss år 
etter år, på en fuge-
masse som er like 
holdbar som selve 
flisen eller steinen. 
LATICRETE Spec-
traLOCK er tilsatt 
Microban® som 
forhindrer soppan-
grep.
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Lite vedLiKeHoLd & BeSPAreLSe 
PÅ LAng SiKt

LATICRETE SpectraLOCK trenger aldri noen form 
for impregnering. Den er ideell til dusjer, badegul-
vet, kjøkken gulvet og benkeplater. Sement-baserte 
fugemasser trenger impregnering hvert år for å 
unngå at smuss setter seg fast i fugemassen. Kost-
naden med å impregnere hvert år vil bli  
vesentlig dyrere enn den økte kostnaden på  
LATICRETE SpectraLOCK.
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LYSer i MørKet

LATICRETE SpectraLOCK ”Glow in the dark” er en 
komponent man kan sette til fugemassen , slik at 
den lyser når det blir mørkt. Ideell for nattklubber 
etc.
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FugeMASSe – vALget er ditt

I tusener av år har fliser og naturstein blitt brukt til 
å dekorere våre bosteder. I tillegg til sin naturlige 
skjønnhet, er keramiske fliser et holdbart produkt 
som er lett å vedlikeholde og er nesten evigvaren-
de. I løpet av de siste 50 årene har det vært mange 
nye oppfinnelser i flisbransjen som har forandret 
bruksområdene for keramiske fliser. En typisk 
installasjon innebærer bruk av sementbaserte fuge-
masser som ofte ikke gir et godt nok resultat. Kla-
gene er ofte om fuger som skjolder, sprekker, ikke 
bevarer sin farge eller blir fort stygge av smuss.

SÅ HvA er LøSningen?

LATICRETE SpectraLOCK er den største opp- 
finnelsen i fugemassens historie. LATICRETE 
SpectraLOCK er en epoxy basert fugemasse som 
aldri trenger impregnering og som avviser smuss år 
etter år. Fargen på fugemassen vil alltid være stabil 
og den inneholder Microban® som forhindrer vekst 
av sopp. LATICRETE SpectraLOCK er utviklet til å 
vare ut levetiden på badet ditt.

DS-6859-1105_Tri Fold Brochure.indd   2 12/12/05   2:09:48 PM


