
Multifuge
Alsidig cementbaseret 
fugemasse

◗ MK godkendt
◗ Fugebredde 2 mm - 20 mm
◗ Velegnet til hårdtbrændte fliser
◗ Inden- og udendørs brug
◗ Vand- og smuds afvisende
◗ Velegnet til ikke sugende fliser
◗ Fleksibel

Anvendelsesområde
LIP Multifuge er en fleksibel polymerfor-
stærket cementbaseret fugemørtel med 
vand og smudsafvisende egenskaber. LIP 
Multifuge anvendes til fugning af keramiske 
gulv- og vægfliser, klinker, natursten, mo-
saik og glas m.m. LIP Multifuge er især vel-
egnet til fugning af ikke sugende fliser. LIP 
Multifuge er frostsikker og kan anvendes 
både inden- og udendørs.

Underlag
Fugerne skal være fri for fliseklæb, støv, 
snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler 
og fremstå med ensartet dybde. På  fliser 
med stærkt sugende overflade anbefales 
fugning med fugeske. På organiske under-
lag som ikke er 100% mekanisk stabile kan 
fugemassen tilsættes LIP Multibinder for at 
øge elasticiteten. Ved fugning af større are-
aler kan LIP Multi fuge tilsættes LIP Flyde-
middel for at lette udfugningen.

Brugsanvisning
1 kg. LIP Multifuge blandes med ca. 0,20 
liter rent, koldt vand.Under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret til der opnås en smidig 
og homogen masse. Blandingstiden er ca. 
2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres
massen og er nu klar til brug.
Fugemassen påføres fliserne diagonalt
med gummispartel eller fugebræt indtil
fugerne fremstår helt fyldte og ensartede.
Når fugemassen har sat sig (ca. 15-45
min.), vaskes fliseoverfladen diagonalt med
en hårdtopvredet svamp som hyppigt skyl-
les i rent vand. Det anbefales at stærkt su-
gende fliser forvandes inden fugning, og at
der generelt under afvaskningen anvendes
så lidt vand som muligt. Fugeslør kan på
syreresistente overflader fjernes med LIP
Klinkerens jvf. anvisningerne, dog tidligst
efter 12 timer når fugemassen er tilstræk-

kelig afhærdet.Bemærk: Evt. gulvvarme 
skal være slukket inden fugning. Nyfuge-
de arealer må ikke  afdækkes og påvirkes 
af træk, var me og anden kraftig udtørring. 
Desuden kan uens sugende  flisekanter, 
varierende vand/cementforhold, samt rest-
fugt i underlag og for meget vand under af-
vaskning medføre  variationer i fugefarven. 
Vær desuden opmærksom på at lave tem-
peraturer forlænger og høje temperaturer 
forkorter anvendelse samt hærdetid. 

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand 
inden afhærdning. Afhærdet materiale kan 
kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke af-
hærdet materiale må ikke hældes i afløb 
da cementbaseret materiale hærder under 
vand og kan stoppe afløb.

Emballage
5 og 25 kg plastlaminerede papirposer. 
Skal opbevares tørt.

Tekniske data

Arbejdstemperatur +5°C - +30°C

Blandingsforhold   Ca. 0,20 liter vand til 1 kg.

Forbrug Afhængig af flisestørrelse og fugebredde/-dybde:
Se forbrugsberegner på lip.dk

Anvendelsestid 3-4 timer ved 20°C

Gangbar Tidligst efter 8 timer ved 20°C

Fuld belastning Efter 7 døgn ved 20°C

Afprøvninger DS EN 13888: CG2WA
GEV EMICODE: EC 1plusR - VERY LOW EMISSION

Lagring Min. 12 mdr. i uåbnet emballage 

Farver
Hvid, Perlehvid, Manhattan (lysegrå), Grå, 
Koksgrå, Sort, Jasmin, Sand.

Generelt
LIP Produkter er løbende under intern såvel 
som ekstern  kvalitetskontrol. Udover den-
ne produktinformation  henviser vi til Byg-
ningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA- 
blade og  gældende normer. Vi garanterer 
for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. 
Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden 
for vor kontrol, kan vi ikke på tage os ansvar 
herfor.

Henvisning: Sikkerhedsdatablad 

For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30. Production
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Medlem af

http://lip.dk/media/30411/lip_multi_flisekl_b__lip_multi_flisekl_b_let__lip_300_v_gspartel__lip_flisekl_b__lip_super_trope_flisekl_b__lip_flydekl_b__lip_limm_rtel_sds_-_dk.pdf?v=1499416329990

