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Erstatter: 2012-07-08 Dato: 2015-01-07 

Casco Dekor Premium 
4100-4107, 4109 

 

 

 Til innen- og utendørs bruk 

 Til alle typer keramiske fliser og 
naturstein 

 Støvredusert 

 Fugebredde 1 – 12 mm 

 Mange farger 

 Til varmegulv 

 Til vegger og gulv 

 

 

 places with high humidity. 

 

 

Støvredusert sementbasert fugemasse til bruk 
både ute og inne. Godt egnet til alle typer 
keramiske fliser og naturstein, og i overgang 
mellom ulike materialer. Dekor Premium har en 
smidig konsistens, er vannfast og fargestabil og 
tåler frost. 
 

TEKNISK DATA 
 
Basis:  Sement 
Produkttype:  Sementbasert fugemasse 
Emballasje:  1 kg, 4 kg, 15 kg 
Farge:  Pigmentert 
Densitet:  Ca 1,25 /m3 
Brukstid:  Ca 1 time 
Tørketid:  Før vasking: 10–20 min 

Gangbar: etter ca 6 timer 
Påføringstemp.: Min +5oC. Best mellom 
  + 10oC og + 20oC 
Forbruk: 0,3 – 2,0 kg pr m2 avhengig av 

fugedybde, fugebredde og 
størrelse på flis 

Blandingsforhold: 1 kg til 0,2-0,24 ltr vann 
 4 kg til 0,9 – 0,96 ltr vann 
 15 kg til 3,0 – 3,6 ltr vann 
Verktøy: Fugebrett/gummisparkel til 

påføring av fugemasse og 
svamp til rengjøring
  

Oppbevaring: 12 mnd, svalt og tørt i uåpnet 
emballasje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUKSANVISNING 
 
GENERELT 
 
Nyansen på fugemassen påvirkes av råvarer, blandingsforhold, 
absorbering i keramiske fliser og lokale ytre påvirkninger som 
temperatur og luftfuktighet. Det gjør at fargen/nyansen ikke 

kan garanteres fra prosjekt til prosjekt. 
 
Kontroller produksjonsnummer og sjekk 
benyttes ved fuging av samme vegg / rom. 
Tenk på at lyse nyanser kan bli skitne raskere enn mørke 
nyanser. Dette gjelder spesielt ved fuging av gulv og utendørs. 
For å beskytte fugen ytterligere kan Casco Brutal Protector 
benyttes. 
 
 
UNDERLAG 
 
Fugene skal være rene og frie for smuss og lignende. 
Eventuelle rester av flislim som har blitt presset frem ved 
montering av fliser, fjernes mekanisk. Flislimet skal være 
herdet før fuging starter. Kontroller flislimets herdetid på 
forpakningen eller i produktinformasjonen til gjeldende 
produkt. 
 
Ved fuging på varmegulv skal varmekabler være kalde og slått 
av minst et døgn før montering. Varmegulvet kan settes på 
tidligst etter 7 døgn etter fuging, øk varmen suksessivt. 
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Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og 
kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av 
produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger 
utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt 
ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt 
bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss. 

 
 
 
 
 
Sertifisert iht.: 
 

 

 
 
 
 
 
 
SIKA NORGE AS 
Postadresse: 
Postboks 71 
2026 SKJETTEN 
Tlf.:  +47 67 06 10 90  
Web: www.casco.no 

 

 

 

BLANDING 
 
Bland ikke mer fugemasse enn det som skal benyttes i løpet 
av en time. Økt vannmengde gir mer flytende fuge 
egenskaper. 
 
 15 kg pulver blandes med 3,0 – 3,6 liter vann 

 4 kg pulver blandes med 0,8 -  0,96 liter vann 

 1 kg pulver blandes med 0,2 -  0,24 liter vann 

Blandes med visp. Bland fugemassen til en homogen masse og 
klumpfri masse. La den hvile i 3 – 5 minutter før den blandes 
på nytt. Fugemassen er deretter klar til bruk. 
 
 
FUGING 
 
Fordel den ferdigblandede fugemassen diagonalt over fugene 
med fugebrett eller gummisparkel. Sørg for at fugemassen 
kommer godt inn i fugene. 
 
Når fugemassen er fingertørr kan vasking starte. (Etter ca 10 -
20min) Dersom fugen vaskes for tidlig kan fugemassen bli 
vasket ut eller det kan dannes porer i massen. Dersom fugen 
vaskes for sent er det risiko for at fugemassen fester seg 
permanent til flisens overflate. Benytt en fuktig svamp eller 
fugebrett. Vask gang til etter 2-3 timer med en fuktig svamp. 
For best mulig resultat bør fugene fuktes med vann det første 
døgnet med f eks en dusjflaske med vann 
 
Keramiske fliser og klinker skal beskyttes mot inntrykk og 
direkte sollys under og etter fuging. Ved fuging utendørs skal 
fugen i tillegg beskyttes mot regn under og etter fuging. 
Avslutt med polering, benytt en myk tørr klut eller lignende. 
Verktøy rengjøres med vann førfugemassen er herdet. 

 
Fuging i hjørner, overgangen gulv/vegg og ved rør 
gjennomføringer kan gjøres med Casco 
AquaSeal eller Casco Sanitary Silicone. 
 
 
 
 

HELSE OG MILJØ 
 
Brannfare: Ingen 
Helsefare: Irriterende. Inneholder >30 % sement. 
 
Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. 
 
Håndtering/Rengjøring:  
Generelt bør god renslighet overholdes. 
Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll øyeblikkelig 
med vann ved øyekontakt og kontakt lege.  
Oppbevares utilgjengelig for barn. Verktøy rengjøres med 
vann før fugemassen er herdet. 
 
FDV 

 

Daglig rendhold: 

Sprut på et nøytralt vaskemiddel, og vask over med en 

svamp. 

Skyll med rent vann, og tørk over med et pusseskinn. 

 

Grovrengjøring: 

Ved bruk av sure rengjøringsmidler bør fugemassen 

forvannes. 

Bruk et grovrentmiddel pH 11-12 tynnet ut etter 

bruksanvisningen.  

Spray vaskemiddelet på fugene, skur over med en hvit pad 

type 3M eller lignende. 

Skyll deretter, og tørk over med rent vann. 

 

 
 
 
 
 
 
 


