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DisboFUG 235
1K-PU-Fugendichtstoff
Vochtuithardende, elastische polyurethaankit
conform DIN EN ISO 600 F-25 LM.

Materiaal

Voor het blijvend elastisch afdichten van voegen in de hoogbouw. Voor het vullen van
aansluitvoegen van deuren en ramen.

Toepassing

■ elastisch
■ over te schilderen met buitenmuurvervenop basis van dispersie
■ geschikt voor toepassing van hoogbouw

Eigenschappen

1K SPUR-polymeer.Materiaalbasis

Worst van 600 ml (12 stuks in een doos).Verpakking

Weiß, Hellgrau en Betongrau.

Lichte kleuren kunnen door bepaalde (weers)invloeden zoals chemicalën, UV-stralen, hoge
temperaturen etc. verkleuren. De technische en beschermende eigenschappen worden hierdoor niet
beïnvloed.

Kleur

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren.
Ongeopende verpakking is ca. 12 maanden houdbaar. Maximale temperatuur voor opslag is 25 °C.

Opslag

■ Soortelijke massa: ca. 1,35 g/cm3 

■ Toegelaten vervorming: maximaal 25%, afgestemd op de voegbreedte
■ Temperatuurbestendigheid: - 30 °C tot 80 °C
■ Krimp: < 10 vol.-% conform ISO 10 563
■ Voegbreedte:  4 tot 30 mm

Technische eigenschappen

Verwerking

Beton, vezelcementplaten, tegels, hout (onbehandeld), baksteen, keramische tegels, pleisterwerk,
edelstaal, staal, aluminium.
Het hechtvlak moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Oude kit geheel verwijderen.

Geschikte ondergronden

Een zuigende ondergrond moet worden voorgestreken met DisboADD 236 Fugenprimer. Als rugvulling
van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding
voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt. De rugvulling niet met DisboADD 236 Fugenprimer
behandelen.
Verhouding voegbreedte : kitdiepte is 1 : 1 bij een voeg < 10 mm. Bij voegen >10 mm de voegdiepte
conform DIN 18 540 bepalen.

Voorbereiding van de ondergrond
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Toepassing DisboADD 236 Fugenprimer

Ondergrond Voorstrijken

Beton DisboADD 236 Fugenprimer

Edelstaal, staal, aluminium niet voorstrijken

Vezelcementplaten DisboADD 236 Fugenprimer

Gegalzuurde tegels niet voorstrijken

Hout, onbehandeld DisboADD 236 Fugenprimer

Hout, transparant niet voorstrijken

Hout, gelakt niet voorstrijken

Geglazuurde keramiek niet voorstrijken

Ongeglazuurde keramiek DisboADD 236 Fugenprimer

DisboFUG 235 1K-PU-Fugendichtstoff is klaar voor gebruik.Gereedmaken van het materiaal

DisboFUG 235 1K-PU-Fugendichtstoff gelijkmatig en zonder blazen in de voegen aanbrengen. De
hechtvlakken moeten geheel zijn geraakt. De kit mag niet aan de voegrug hechten. Luchtblazen
moeten worden voorkomen. Voordat zich een huid heeft gevormd de kit gladstrijken

Verwerkingsmethode

DisboFUG 235 1K-PU-Fugendichtstoff ca. 100 ml/m bij 10 x 10 mm.
DisboADD 236 Fugenprimer ca. 20 ml/m bij 10 x 10 mm
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verbruik

Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en
droogfase.

Verwerkingsomstandigheden

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 1,5 mm per 24 uur. De Fugenprimer minimaal 30
minuten en max. 60 minuten laten drogen.

Overschilderen
In uitgeharde toestand over te schilderen met buitenmuurverven op basis van dispersie. Een licht
kleefeffect aan het oppervlak is mogelijk. Een proef op het object is daarom aan te bevelen.

Droogtijd

Direct na gebruik met DisboADD 419 Verdünner.Reinigen gereedschap

Verwijzingen

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat Dibutylzinndilaurat, Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and
Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Veiligheidsvoorschriften (stand
conform laatste uitgave)

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.Afval

CE 14: DIS-235- 001342 - EN 15651-1: 2012-12, type F-EXT-INT-CC
Kit voor gevelelementen.

CE-markering

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Technisch advies
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