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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Lav-modulær – højelastisk
• Velegnet til alle interne og eksterne ekspansions- og forbin-

delsesfuger
• Kompenserer optimalt for konstruktionsmæssige bevæ-

gelser
• Forhindrer spaltning og adskillelse fra murværksvægge

Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og 
ældning
• Vedvarende elastisk og langtidsholdbar forsegling
• Meget pålidelig og sikker

UV-resistent
I tilfælde af langvarig eksponering for UV-stråler, især ved 
udendørs anvendelse, er der mulighed for, at fugemassen 
bliver gul og/eller smitter af

Kan overmales
• Almindelige malinger klæber meget godt til fugemassen
• I betragtning af de mange forskellige anvendte malinger 

og materialer anbefaler vi, at der foretages en indledende 
kompatibilitetstest for at udelukke uønskede reaktioner

• Foretag om nødvendigt en ny påføring inden for tre dage

Fri for blødgøringsmidler
• Bred vifte af anvendelsesmuligheder
• Let at påføre
• Klæber også fast til let fugtige overflader

Overfladekompatibilitet
• Korroderer ikke metaller
• Efterlader ikke pletter på natursten
• Afgiver ikke ubehagelige lugte under hærdning
• Fri for silikoner og isocyanater

EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til 
indeklimaet.

Hvide varianter kan i sjældne tilfælde blive gule. Dette 
er ikke en fejl i produktet, og det påvirker ikke produktets 
egenskaber.

Fugemasse MS20

Kemisk basis MS-hybridpolymer
Tæthed/betingelser 1,45 g/cm³ / ikke hærdet
Shore A-hårdhed 25
Gennemhærdningstid/
betingelser

2 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luft-
fugtighed, fugtig hærdning

Min./maks. bearbejdnings-
temperatur 5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmod-
stand -40 til 90 °C
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##

Beholder Indhold Farve Holdbarhed fra 
produktion/betingelser Art.nr. Stk. pr. 

pk. 

Patron 290 ml Signalgrå RAL 7004 12 Måned/Måneder / ved 5 
°C til 25 °C 0892 215 220 1 / 24

Patron 290 ml Trafikhvid RAL 9016 12 Måned/Måneder / ved 5 
°C til 25 °C 0892 215 222 1 / 24

Pose 600 ml Signalgrå RAL 7004 12 Måned/Måneder / 
ved 20 °C 0892 215 600 20

Pose 600 ml Trafikhvid RAL 9016 12 Måned/Måneder / 
ved 20 °C 0892 215 602 20

Min. brudforlængelse 900 %
Min. tid for hindedannelse 20 min.
Betingelser for hindedan-
nelsestid Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Kan gencoates/kan males 
over Betinget, indledende test kræves

Belægningskompatibilitet Ja

Anvendelse

Fugemasse til ekspansionssamlinger i indendørs og udendørs konstruktionselementer. Perfekt til forsegling af samlinger mellem 
vægge og vinduesrammer, på præfabrikerede elementer og paneler i byggebranchen, træ og metal og til montering af flex-
bånd. Velegnet til en lang række materialer som metal, aluminium, lakerede overflader, hård PVC, glas, glaseret keramik, træ, 
beton, murværk, natursten og polystyren

1 2 3

4 5

Instruktioner
##keep##

Overfladen skal være fast, ren, fri for olie, fedt og bitumen. Undgå at ændre fugens størrelse, og sørg for at tilstoppe ekspansi-
onsfugerne med opfyldningsmateriale. Undgå trepunktshæftning. Forbehandl porøse overflader, f.eks. gips, med primer. Afdæk 
overflader i nærheden af samlingen med afdækningstape, og sprøjt fugemassen ind i samlingen, uden at der kommer luftbobler 
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

i fugemassen. Udglat om nødvendigt fugemassen med en spatel og et særligt udblødningsmiddel, art.nr. 08933, før der dannes 
en film. Fjern afdækningstapen, før produktet tørrer.
##keep##

Bemærk

Ikke egnet til ekspansionssamlinger med store bevægelser
Ikke egnet til brug under jorden
Ikke egnet til vandrette samlinger i kontakt med stillestående vand
Må ikke betrædes

Selv om de tekniske informationer er baseret på vores erfaringer og bør overholdes, er de udelukkende vejledende og skal 
bekræftes af mere omfattende tests. Dette fratager ikke køberens ansvar for personligt at teste, om vores produkter er egnede til 
den påtænkte anvendelse

Vigtige oplysninger:
MS20 er ikke egnet til topforsegling af ruder, brug under jorden eller til tætninger i konstant kontakt med stillestående vand. Ikke 
egnet til PP, PE, PTFE, gummi og bitumen. Da der findes mange forskellige former for maling og lak, bør kompatibiliteten testes før 
anvendelsen for at opnå en optimal vedhæftning. Under udhærdningen må produktet ikke udsættes for dampe eller kontakt med 
alkohol eller opløsningsmiddel

Bevis for ydeevne

Produktet overholder ISO 11600 F-25LM og DIN 18540-F

Ydeevnedeklaration (DoP) i overensstemmelse med EN 15651, del 1

EMICODE-certifi-
ceret. Meget lav 
afdampning til inde-
klimaet.
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##keep##

Tilbehør for Betegnelse Art.nr.

0892 215 220
Nylonpensel 0693 30 
Primer til klæbe- og forsegler Adhesion Plus til plast/træ/sten 0890 100 62
Special glittemiddel 5 l 0893 3 

0892 215 222
Nylonpensel 0693 30 
Primer til klæbe- og forsegler Adhesion Plus til plast/træ/sten 0890 100 62
Special glittemiddel 5 l 0893 3 

0892 215 600
Nylonpensel 0693 30 
Primer til klæbe- og forsegler Adhesion Plus til plast/træ/sten 0890 100 62
Special glittemiddel 5 l 0893 3 

0892 215 602
Nylonpensel 0693 30 
Primer til klæbe- og forsegler Adhesion Plus til plast/træ/sten 0890 100 62
Special glittemiddel 5 l 0893 3 


