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TEKNISKT DATABLAD

Fome Flex Fibre Aquastop 
latexfogmassa tekniskt datablad

Latex med fibrer är en 1-komponents, plasto-elastisk fogmassa med ett brett 
användningsområde och som härdas genom indunstning av lösningsmedel.

Villkor för användning

Bruksanvisning

Användningsområden Fördelar

snabba lagningar av läckor i tak och 
takrännor, även under pågående 
regn

täta flänsar på takfönster och 
skorstenar samt för andra 
takbehandlingar

kall limning av takfolie, -membran 
och -papper

täta fogar med maximal rörelse 10 %

skapa fogar och tätningar i båtar 
samt all slags applicering som kräver 
resistens mot permanent påverkan 
av vatten

täta skarvar av korrugerad eller 
trapetskorrugerad plåt

kan appliceras under regn

kompatibel med bituminösa ytor

utmärkt resistens mot mögel och 
svamp

god vidhäftning på fuktiga ytor

går att måla på den

utmärkt vidhäftning på ett brett 
spektrum av byggnadsmaterial

möjlighet att applicera på ytor som 
står helt under vatten

Arbetstemperatur [°C] -10 till +40

Yttemperatur [°C] -10 till +40

Förvaringstemperatur [°C]  +0 till +25

Före applicering, läs säkerhetsinstruktionerna i Säkerhetsdatabladet.

1. Förbehandling av ytor

• Ytorna som ska fogas samman måste vara rena (inte frostade) och fria från 
damm, rost, löst gammalt material, olja, fett, färg och annan smuts som 
minskar vidhäftningsförmågan vid fogningen.

• Använd maskeringstejp för att undvika att få in smuts kring skarven och för att 
lättare kunna lägga på i en jämn linje. Ta bort tejpen omedelbart efter att du 
tätat klart.

2. Före användandet av produkten

• Se till att produkten håller rumstemperatur innan du börjar använda produkten.
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3. Applicering

• Klipp av toppen på den gängade adaptern. Skruva på munstycket och gör ett klipp i 45 graders vinkel, med lika 
stor diameter som glipans bredd.

• Klipp av toppen på folien. Skruva på munstycket och gör ett klipp i 45 graders vinkel,  med lika stor diameter som 
glipans bredd.

• Kläm ut fogmassan med mekanisk eller tryckluftsdriven pistol.
• Bearbetning enligt tider som anges i tabellen med tekniska data.
• Applicerad fogmassa ska jämnas ut omedelbart med en spackel fuktad i vatten för bästa resultat.
• Ta bort maskeringstejpen före skinnbildning.
• Låt fogen härda helt.

4. Efter appliceringen

• Rengör före härdning med vatten, eller tvål och vatten.
• Tvätta händerna med tvål och vatten efter härdning. Verktyg rengörs mekaniskt.
• TVÄTTA INTE HÄNDERNA MED LÖSNINGSMEDEL.

5. Anmärkningar/restriktioner

• Fogmassan är inte till för att täta sprickor på natursten som granit, sandsten, marmor etc.
• Ej lämplig för att limma akvarium eller terrarium.
• Fogmassan ska inte användas för appliceringar tillsammans med konstruktonsglas.
• Ej lämplig för direktkontakt med mat eller medicinska produkter. Fogmassan är inte testad för detta och lämpar 

sig inte för medicinsk eller farmaceutisk användning.
• Innan du målar rekommenderas att du gör ett test och provmålar, speciellt om du använder lösningsmedelsbaserad 

färg.
• Applicera inte på PE eller PP – vidhäftar inte.
• Applicera inte på känsliga metallytor, till exempel koppar och kopparlegeringar, eller på speglar av silverstål.
• Ska inte användas på polystyren eller polystyrenskum – ytan kan skadas.
• Om ytan är känslig mot lösningsmedel rekommenderas att du testar på en osynlig del av ytan innan du börjar.

Tekniska data

Färg

Vit +

Transparent +

Svart +

Brun +

Grå +

Ohärdad - testad vid 23° C och 50 % relativ luftfuktighet Värde

Densitet (ISO 2811-1) [g/cm3] 0,94± 0,01

Skinnbildningstid [min] 2 - 10

Klibbfri [min] 2 - 10

Härdningstakt [mm/24 tim] 1 - 1,5
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+ God vidhäftning   
+/- Delvis vidhäftande
   
Alla parametrar ovan baseras på laboratorietester i enlighet med tillverkares interna  standarder och beror i högsta 
grad på produktens härdningsförhållanden (d.v.s. miljö, ytans temperatur, kvalitet på använd utrustning och 
erfarenheten hos personen som applicerar produkten).

Härdad - testad efter 4 veckor vid 23° C och 50 % relativ luftfuktighet Värde

Mått vid 100 % töjning (ISO 37) [MPa] 0,80 ± 0,05

Brottöjning (ISO 37) [%] 110 ± 10

Hårdhet shore A (ISO 868) 20 ± 1

Vattengenomtränglighet (PN-B 24000) 0

Temperaturresistens [°C] -30 - +90

Yta Vidhäftning

Aluminium +

Galvaniserad plåt +

Rostfritt stål +

Keramikplatta +

Glas +

Obearbetat trä (furu) +

Hårdplast PVC (polyvinylklorid) +/-

PC (polykarbonat) +

Tegel +

Betong +

Gips och gipsskivor +

Klinkerplatta +

Bituminös platta/panel +

Bituminöst papper +

Transport/förvaring

Hälsa och säkerhet

Garanterad hållbarhet är 24 månader från tillverkningsdatum när produkten förvaras oöppnad i originalförpackning, 
i temperatur från +0° C till +25° C (< +60° C) , på torr plats skyddad från nedfrysning.
Produkten kan transporteras i låga temperaturer ned till -30° C i upp till 4 veckor. Innan produkten ska användas ska 
den hållas 24 timmar i +23° C.
Var försiktig med att tina upp och frysa produkten på nytt – den klarar 5 cykler av frysning och upptining.

För ytterligare information finns produktsäkerhetsdatablad att erhålla från producenten på förfrågan. All information, 
skriftlig eller muntlig, rekommendationer och instruktioner ges i enlighet med vår kunskap samt tester och erfarenhet, 
i god tro och i överensstämmelse med tillverkarens regler. Som användare bör du på alla sätt försäkra dig om att du 
använder rätt produkt under rätt förhållanden, och att materialet som används passar för ändamålet. Tillverkaren är 
inte ansvarig för några skador som orsakas av olämplig eller felaktig applicering av tillverkarens produkter.


