Bona GapMaster

Finishing

Technical data sheet
Bona Gapmaster är en silikonfri, akrylbaserad fogmassa avsedd att täta fogar ex.
mellan fotlist och trägolv.
Produkten är tillgänglig i 15 olika kulörer, samtliga överlackeringsbara med Bonas
lacker efter torkning.
Produkten är elastisk (15%maximal rörelseförmåga), lösningsmedels- och luktfri.
•
•
•
•

•

Permanent elastik
Fri från lösningsmedel, isocyanater och silikon.
Luktfri
Bra vidhäftning mot de flesta material samt mot sig själv.
Hög initialstyrka samt hög sluthållfasthet.
Överlackerbar med alla Bonas lacker.

Observera! Bona GapMaster är inte lämplig för kubbgolv eller nåtning av plankgolv.
Fyll endast springor där liten rörelse kan förväntas.

Teknisk data
Material:
Torktid:

Åtgång:
Märkning:
Rengöring:
Hållbarhet :
Lagring/transport:
Avfall:

Förpackning:

Akrylfogmassa
18-24 h (23 ° C / 50% RF). Produkten torkar fysikaliskt. Hög
luftfuktighet, låg temperatur eller en fogbredd större än 15 mm
ger en kraftigt förlängd torktid
310 ml gapmaster räcker till ca 12 löpmeter vid fogstorlek 5 x 5
mm, eller ca 3 löpmeter vid fogstorlek 10 x 10 mm. Se tabell
Ej märkningspliktig
Torka av verktyg från restmaterial och rengör med vatten. Härdad
fogmassa avlägsnas mekaniskt.
2 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Temperaturen får ej vara under 5 ° C eller över 40 ° C under
lagring och transport.
Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp
eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som
plast.
12 x 310 ml (105 kartonger per pall)

Normal täckning per 310 ml patron:
Fogdjup

Fogbredd (mm)

(mm)

3

7

3

33 m

14 m

5

20 m

8m

7

14 m

6m

10

10 m

4m

Förberedelser
Underlaget skall vara torrt, fast och fritt från damm och fett. Minst en av ytorna som
skall sammanföras skall vara absorberande. Innan applicering skall ytorna rengöras
från gammal fogmassa, lack, färg eller lös cement.
Innan applicering av Gapmaster bör fogen bottnas med fogsnöre eller liknande för att
undvika vidhäftning mot tre olika fasta underlag.
Där fogning utförs efter ytbehandling bör ytan vid sidan av fogen skyddas med
maskeringstejp.
Lägsta temperatur för bruk är 13C.
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Applicering
1.
2.
3.
4.

Maskera med maskeringstejp vid behov. Skär toppen av tuben, var försiktig
så att inte gängorna skadas. Skruva på munstycket och skär det i en storlek
och vinkel som passar fogens form.
Applicera fogmassan sammanhängande samt säkerställ kontakt med båda
sidor av fogen.
Direkt efter applicering bör fogen utjämnas med en svamp eller med fuktat
finger. Utjämningen görs inte enbart av estetiska skäl utan även för att
säkerställa god vidhäftning.
Maskeringstejpen kan tas bort direkt efter applicering.

Bona Gapmaster skall skyddas mot fukt och slitage innan den är yttorr.
Ej uthärdad produkt kan avlägsnas med fuktig trasa. Rengör verktyg med vatten direkt
efter användning. Härdad produkt avlägsnas mekaniskt.
Efter tork kan fogens färg förändras något.
Tillgängliga färger:
Ljus bok, mörk bok, ljus ek, mörk ek, ask/furu, valnöt, vit, svart, lönn, körsbär, wenge,
teak, rödaktig exotisk, RAL 730 (grå).

Observera!
Denna information är framställd i god tro efter vår bästa, nuvarande kunskap om
produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att
bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet,
det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och
därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så
utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all
information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.
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