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TEKNISKT DATABLAD

FOME FLEX FINISH
Ultralätt fyllnadsmassa färdig att användas

Teknisk specifikation

Arbetstemperatur +5° C till +30° C

Bas akryldispersion

Densitet 0,60 g/cm3

Flytmotstånd ISO 7390 < 2 mm

Frostresistens under transport Ned till -15° C

Krympning < 5 %

Skinnbildning @ +23° C/50 % RH 5 minuter

Temperaturbeständighet -20° C to +75° C

Produktbeskrivning

Användningsområden

Bruksanvisning

Begränsningar

Fördelar

FOME FLEX FINISH är en ultralätt, så gott som icke-krympande fyllnads- och 
spackelmassa färdig att använda för fyllning och reparation av sprickor och hål i 
väggar och innertak.

FOME FLEX FINISH är speciellt utvecklad för att det ska räcka med en spackling 
av skarvar och skruvhål i gipsskivor, i väggar och innertak. Det räcker också med 
en gång för att fylla, reparera och jämna ut hål och sprickor i betong, gips, tegel 
och stuckaturer.

För bästa resultat, applicera produkten utan att trycka.

• Produkten är inte lämplig att kontinuerligt utsättas för vatten.
• Inte lämplig för PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mjukplast, neopren eller bituminösa 

material.

• Ultralätt
• Nästan ingen krympning
• Övermålningsbar med vattenbaserade och syntetiska färger
• Går att sandpappra efter härdning
• Enkel att applicera och torka ren
• Icke-korrosivt mot metaller

Värdena är typiska.
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Yt- och efterbehandling

Målning

Rengöring

Hållbarhetstid

Arbetstemperatur +5° C till +30° C gäller både miljö och material. Alla ytor måste vara solida samt rena och fria från 
damm och fett. Underlaget ska vara fritt från lösa partiklar, poröst underlag behöver inte vara torrt. Mycket porösa 
underlag som, gips, lättbetong, kalksten etc. måste primer-behandlas med blandningen: 1 del FOME FLEX FINISH 
och 2 delar vatten. Vidhäftningstester före appliceringen rekommenderas. Avsluta med att släta ut med en våt spatel.

FOME FLEX FINISH är övermålningsbar när den torkat helt. Produkten krymper minimalt under härdningen, men kan 
ändå orsaka sprickor i färgen. Kan målas med vattenbaserade och syntetiska färger.
Färg som har hög vattenhalt kan spricka vid övermålning. Vi rekommenderar att du testar om färgen är förenlig med 
fogmassan före användningen.

Verktyg ska rengöras med vatten efter användning. Händerna kan tvättas med våtservetter och/eller tvål och vatten.

I oöppnad originalförpackning mellan +5° C och +25° C är hållbarhetstiden upp till 12 månader från tillverkningsdatum, 
förvarad på torr plats.

Certifikat

EN 13963: 1A

M1

Emicode EC1 Plus

Hälsa och säkerhet

Garanti

Före användandet måste produktsäkerhetsbladet läsas och förstås. Detta erhålls på förfrågan eller hämtas via Tegra 
Nordics webbplats.

Tegra Nordics garanterar att produkten uppfyller kraven i specifikationen inom hållbarhetstiden.


