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Allround 
Sanitetssilikone

Allround Sanitetssilikone
Anvendelsesområder
• Kan anvendes indendørs og udendørs. 
• Meget ældningsbestandig.
• God hæfteevne på glaserede og ikke-glaserede keramikfliser, glas samt de fleste plastmaterialer og underlag.
• Til elastiske hjørne-, ekspansions- og samlefuger på glaserede og ikke-glaserede keramiske fliser. Kan anvendes på glas-,  
 marmor- og naturstensplader såsom granit, sandsten, kvartsit, porfyr samt de fleste plastmaterialer og underlag.
• Ideel til anvendelse på badeværelser, i brusekabiner og andre sanitetsrum takket være en effektiv mugbeskyttelse.

Produktegenskaber 
• Let at arbejde med da den har en god viskositet, er lugtsvag og let at glatte. 
• Neutralhærdende enkeltkomponent silikonetætningsmasse til anvendelse i vådrum og andre rum.
• Hurtigthærdende og klæbefri efter kort tid.
• Klæber uden primer på næsten alle underlag.
• Farverne er afpasset efter Knauf Allround Flisefuge.

Adresse
Knauf A/S
Kløvermarksvej 6 
DK - 9500 Hobro

Kontakt 
E-mail: salg@knauf.dk
Telefon: +45 9657 3030
www.knauf.dk

Se artikelnr. og EAN i skema



Adresse
Knauf A/S
Kløvermarksvej 6 
DK - 9500 Hobro

Kontakt 
E-mail: salg@knauf.dk
Telefon: +45 9657 3030
www.knauf.dk

Materialetekniske data

Materialebasis Silikone

Holdbarhed Mindst 18 måneder i uåbnet original emballage

Opbevaring Tørt og køligt

Emballage 300 ml PE-patron

Ident.-Nummer/EAN kode:

Hvid 687019 / 4006379137527

Sølvgrå  687034 / 4006379137664

Manhattan 687033 / 4006379137640

Bahamabeige 687027 / 4006379137602

Cementgrå 687028 / 4006379137626

Pergamon 687026 / 4006379137589

Antracit 687022 / 4006379137565

Tekniske data - Hærdet*

Anvendelsestekniske data Værdi

Trækstyrke EN 28 339 0,5 N/mm2

Brudforlængelse EN 28 339 300%

E-modul ved 25% forlængelse
E-modul ved 100% forlængelse

EN 28 339
EN 28 339

0,2 N/mm2

0,32 N/mm2

Hårdhed, Shore A DIN 53 505 20

Rivestyrke ISO 34, Metode 4,0 N/mm2

Elasticitet (100% forlængelse) EN 27 389 > 90%

Temperaturbestandighed -40°C til +150°C

Brandklasse DIN 4102 B2

Opfylder kravene efter 
DIN 18545-2
ISO 11600-F
ISO 11600-G

Klasse E
Klasse 25 LM
Klasse 25 LM

* efter 4 uger ved 230C og 50% relativ luftfugtighed

Tekniske data - Uhærdet

Anvendelsestekniske data Værdi

Bearbejdning og underlagstemperatur +5°C til +40°C

Rækkeevne (6x6 mm fuge) ca. 12 m

Densitet ved 23° C DIN 53 479-B 1,04 g/cm3

Konsistens EN 27 390 Stabil

Hindeddannelse efter* Ca. 15 min.

Hærdehastighed* 1-2 mm/døgn

Kodenummer 0-3 (1993)

* ved +230C og 50% relativ luftfugtighed
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Forudsætninger
Ved fugning med Knauf Allround Sanitetssilikone skal fugebredden afpasses, så den elastiske fuge ved bevægelser i under-
laget bevæger sig højst 25% (12,5% forlængelse og 12,5% sammenpresning).

Underlag
Knauf Allround Sanitetssilikone hæfter uden brug af primer på de fleste ikke-porøse underlag (f.eks. glas, keramik, glasere-
de kakler, klinker og emalje), metaller (f.eks. aluminium, stål, zink og kobber), malede eller imprægnerede træoverflader og 
plastmaterialer (f.eks. epoxyplast, polyester, polyakrylat og plastlaminat). Underlaget, som skal fuges eller limes, skal være 
tørt, rent og fri for støv, fliseklæb, fugemasse, rust, olie og andre urenheder. Ikke-porøse underlag rengøres med et egnet op-
løsningsmiddel og en blød, fnugfri bomuldsklud. Tør straks efter med en anden klud, inden opløsningsmidlet fordamper. Prøv 
vedhæftningen af på underlaget, hvis du er usikker.

Egnede opløsningsmidler:
• ethanol til glas, glaslignende materialer og plast.
• methylethylketon til aluminium, anodiseret aluminium, rustfrit og galvaniseret stål.
• mineralsk terpentin til jern behandlet med rustbeskyttelse, lakeret aluminium og malet træ.

Brug ældningsbestandig fugebund i dybe fuger. Fugebunden må ikke skades ved påføringen.

Arbejdsanvisning
Påfør Knauf Allround Sanitetssilikone med manuel fugepistol eller trykluftfugepistol. Åbn patronen ved at skære toppen af. 
Skru den medfølgende dyse på patronen og afskær den på skrå, så hullet har samme bredde som fugen. Påfør en jævn 
mængde Knauf Allround Sanitetssilikone i fugen. Undgå, at silikonemassen sætter sig fast i bunden af fugen.
Glat efter med fugeværktøj inden hindedannelse, f.eks. silikonespartel eller fugepind dryppet i glittemiddel (sæbevand eller 
glittemaske). 

Yderligere henvisninger:
• Test at underlaget er kompatibelt, og at silikonen kan sidde fast, hvis du er usikker.
• Knauf Allround Sanitetssilikone kan ikke overmales.
• Kraftig tobaksrøg og lignende miljøfaktorer kan medføre misfarvning af silikonefugerne.
• Hvis det uhærdede produkt kommer i kontakt med øjne eller slimhinder, skal der skylles omhyggeligt med rigeligt
 vand for at undgå irritation. Hærdet silikone kan håndteres uden fare for sundheden.
• Åbne patroner kan opbevares flere dage, hvis dysen lukkes til.
• Mugbeskyttelsesgaranti: 5 års garanti (regnet fra købsdatoen på kvitteringen) på produktets 
 mugbeskyttende egenskaber. Garantien gælder kun, hvis fugningen er udført efter anvisningerne,
 og fugen er gjort tilstrækkelig ren. Ved berettigede erstatningskrav erstattes produktet uden omkostninger. 

Der kan ikke gøres krav om anden erstatning. Vores ansvar i henhold til gældende lovgivning berøres ikke.
Der findes yderligere tips, anvisninger og aktuelle produktoplysninger på knauf.dk. 

   


