
  

 

 

 

Produkt Information: 

Fugereparationsmørtel på patron   

DANA LIM A/S  

Concrete Fix 549 
Ready-to-use 

www.danalim.dk 
 

 

Fysiske / kemiske data: 
Fugemørtel: 
Type:  Færdigblandet vandbaseret fugemørtel 
Farve:  Grå 
Densitet:  1,74 kg/l 
Konsistens:  Pasta/Cement 
Holdbarhed:  1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring. 
Emballage:   

Varenr. Størrelse 

54933 300 ml patron 

 
 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Concrete Fix 549 er en vandbaseret reparationsmørtel på patron, som 
anvendes til reparation af huller og revner i murværk, såvel ude som 
inde.  
 
Concrete Fix 549 hæfter på de fleste materialer som mursten, beton 
og cement, og er efter tørring både vejr- og vandbestandig. 
Den kan efterfølgende slibes og males. 
 
Concrete Fix 549 er en færdigblandet mørtel som er nem at påføre, 
også i mindre huller, ved hjælp af en fugepistol.  
 
Produktet egner sig ikke til bevægelsesfuger 
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Brugsanvisning: 

 
Dimensionering af fugen: Fuger hvortil der anvendes Concrete Fix 549 bør dimensioneres således at forholdet mellem 

fugebredde og fugedybde er 1:1 op til 10 mm, dog min. 5 mm. For fuger over 10 mm bør 
fugedybden være fugebredden divideret med 3 plus 6 mm.  

 
Forberedelse af materialer: Fugesiderne skal være rene, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.  
 
 
Anvendelsesbetingelser: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C. Bør dog ikke anvendes i direkte sollys. 
 
Påføring: Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter fugespidsen skrues på. 

Fugemørtlen påføres ved hjælp af hånd- eller trykluft pistol. 
 
Undlad at sætte for meget tryk på patronen, da man herved risikerer at ”afvande” produktet. 
Dette kan efterlade en tør masse bag stemplet, hvilket bevirker at patronen ikke kan tømmes 
helt. 
 
Fugen trykkes på plads og glattes med en fugeske 
 

Hærdning:  Gennemhærdning i løbet af 1-2 døgn afhængig af temperatur og luftfugtighed. 
 

Efterbehandling: Concrete Fix 549 kan efter gennemhærdning slibes og overmales med de fleste 
malingstyper. På grund af de mange forskellige produkter på markedet, anbefaler vi dog at 
man udfører en prøve.  

 
Rengøring:  Værktøj rengøres - og fugemørtel fjernes - med varmt vand. 

Hænder og hud vaskes med vand og sæbe. 

 

 

 

 

Sikkerhed: 

 

Der henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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