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FugingBona Gapmaster 
Teknisk datablad

Produkt beskrivelse
Bona Gapmaster er en silikonfri, akrylbasert fugemasse for tetting av hull og sprekker i 
tregulv og mot f.eks. gulvlister og terskler. Produktet er tilgjengelig i 10 forskjellige 
farger og kan behandles med alle Bona oljer og lakker når det er tørt. Gapmaster er 
permanent elastisk (15% maksimal bevegelse), løsemiddelfri og luktfri.

Fordeler
 Permanent elastisk
 Løsemiddel-, isocyanat-, og silikon fri
 Luktfri
 Sitter godt på treverk og seg selv
 Fester godt både kortsiktig og over tid
 Kan slipes og behandles med alle typer lakk og oljer

Permanent elastisk akryl fugemasse
 15 % 

Produkttype: 
Maksimal strekkevne: 
Påføringstemperatur: Min. +5 til maks. +35°C
Densitet (DIN EN ISO 2811-1):   1,57 ± 0,05 g/cm³

Overflatetørr(23C /50% rF):
Forbruk:

Etter ca 10 minutter
310 ml er nok til fuging av ca 12 løpemeter fuge 
på 5 x 5 mm eller ca 3 løpemeter fuge på 10x10mm

Tørketid: Ca. 18-24 timer ved at 23°C /50 % rF (Produktet 
tørker ved uttørring. Høy luftfuktighet, lav temperatur 
og fugedybde på mer enn 15mm kan vesentlig 
forlenge tørketid eller forringe fugen).

Verktøy: Manuell, batteridrevet eller pneumatisk skjelettpistol 
Holdbarhet: Min. 2 år i uåpnet originalemballasje
Lagring/transport:          

Avfall:  

Forpakning:            12 x 310 ml / Kartong

Ytterligere produktinformasjon er tilgjengelig i sikkerhetsdatablad.

Fugeflaten må være fast, tørr og fri for støv og fett. Minst en av overflatene som skal 
fuges må være absorberende eller diffusjonsåpen. Før fuging fjernes skitt, 
evt.slipemiddelrester og evt. impregnering. Ved rehabiliteringsprosjekter med gammel 
fugemasse, rester av maling eller løs maling må dette fjernes fullstendig. Fugen bør ha 
egnet og riktig dimensjonert bunnfylling (f.eks etafon, tape osv.) for å hindre feste i 
bunnen av fugen da dette begrenser fugens beveglighet og kan gi uønsket sterk binding 
mellom flatene. For å oppnå en presis fuge, anbefaler vi maskering av kantene med 
med teip før påføring.

1. Kutt tuppen av påføringsmustykket med en skarp kniv. Tilpass kuttet til størrelsen 
og vinkelen på fugen.

2. Påfør en sammenhengende streng og påse at begge siden fylles godt opp slik at 
nødvendig feste oppnås og luftlommer unngås.

3. Umiddelbart etter påføring kan fugen jevnes ut med en sparkel eller en våt finger.
4. Eventuell maskeringstape fjernes omgående.

Tekniske Data

Forberedelser

Utførelse

Temperaturen må ikke falle under +5°C eller overskride                   
+40°C under lagring eller transport.
Avfall og tomme beholdere behandles i samsvar med lokalt 
regelverk
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FugingFerskt produkt kan fjernes med en fuktig klut. Rengjør verktøy med vann umiddelbart 
etter bruk. Herdet produkt må fjernes mekanisk. Gjenværende rester kan bli myknet 
med vann og deretter tørkes av. Under tørking vil fargen endres noe.
Ved fuging av gulv som senere skal slipes anbefales en liten overfylling som senere 
bortslipes. La massen tørke minst et døgn før sliping.

Tilgjengelige farger:
Hvit, lønn, ask/furu, lys bøk, mørk bøk, mørk eik, lys eik, kirsebær, røkt eik og 
wenge.

Informasjonen som er gitt i dette datablad er så fullstendig som mulig etter vår nåværende 
kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sikre at produktet og 
anbefalingene her er skikket for det tiltenkte formål, treslag og stedlige forhold før bruk. Bona kan 

bare garantere levert produkt. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor 
vår kontroll. Hvis du er i tvil foreta en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all 

informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablad før bruk av produktet. 
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