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Bemærkning: De retningslinier der er indeholdt I denne dokumentation er et resultat af vore eksperimenter samt vore erfaringer og er fremlagt I god tro. 
På grund af mangfoldigheden af materiel og materialer samt det store antal af mulige anvendelser, som vi ikke har herredømmet over, kan vi ikke påtage os 
ansvar for de opnåede resultater. Vi anbefaler at man før arbejdets påbegyndelse udfører forudgående forenelighedstests og prøve påføringer. 
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Tekniske data 
  

Basis Polyurethan 

Konsistens Pastøs, tixotropisk masse 

Hærdning Hærder ved optagelse af fugt 

Skinddannelse * Ca. 60 min. (20°C/65% R.H.) 

Hærdningstid * 2 mm/24 t (20°C/65% R.H.) 

Hårdhed 25±5 Shore A 

Påføringstemperatur 5 °C → 30 °C 

Vægtfylde 1,22 g/mL  

Temperaturbestandighed -30°C til +90°C 

Elastisk gendannelse >80% 

Maksimum tilladt forvrængning 25% 

Elastisk modul 100% 0,29 N/mm² (DIN 53504) 

Maksimum belastning før brud  2,21 N/mm² (DIN 53504) 

Brudforlængelse >800% (DIN 53504) 

(*) Disse værdier kan variere afhængigt af miljømæssige faktorer såsom temperatur, fugtighed og 
overfladetype. 
 
 
Produkt 
Soudaflex JGS er en højkvalitets-, elastisk, 1-
komponent polyuretanbaseret fugemasse med 
udemærket kemisk bestandighed. 
  
Egenskaber 
– Bestandig mod flydende gødning og kloak 

(testet i henhold til DIN 11622-2) 
– Vandbestandig samt udemærket vejr- og 

kemikaliebestandighed 
– Fremragende god vedhæftning på mange 

materialer 
– Meget enkel at påføre 
– Permanent elastisk efter afhærding 
– Udemærket bestandighed imod UV-stråler 
 
Brugsområder  
– Fuger i siloer samt tanke med flydende gødning 

og biogas 
– Forbindelsessamlinger imellem stålplader og 

bundsammenføjninger i ståltanke.  
 
Emballage 
Farve: betongrå 
Emballage: 600 ml. poser 
 

 
Holdbarhet 
12 mdr. i uåbnet pakning ved kølig og tør 
opbevaring ved temperaturer imellm +5°C og +25°. 
 
Overflader 
Type: de fleste almindelige bygningsoverflader, 
ikke på glas 
Overfladens beskaffenhed: ren, tør, støv- og fedtfri 
Forarbejde: brug Primer 100 før påføring på porøse 
overflader, ingen primer nødvendig på ikke-porøse 
overflader. På nogen overflader som er malede 
eller i plast, kan brug af primer være påkrævet. 
Ikke-porøse overflader kan affedtes med Surface 
Activator. 
Vi anbefaler en forhåndstest. 
 
Fugedimensioner 
Minimum bredde:  5 mm 
Maksimum bredde:  30 mm 
Minimum dybde:  5 mm 
Anbefaling:  2 x dybde = bredde 
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Påføring 
Metode: fugepistol 
Påføringstemperatur: +5°C til +30°C 
Rengøring: med whitespirit umiddelbart efter brug 
Reparation: med Soudaflex JGS 
 
Helse- og sikkerhedsanbefalinger 
Brug almindelig industrihygiejne. 
Se sikkerhedsdatablad for yderligere information 
 

 
Tests/Godkendelser 

 Bestandighed mod flydende gødning og 
kloak.Testet i henhold til DIN 11622-2. 
Testprøve P6414, Polymer Institute, Flörsheim. 

 
Kommentarer 
- Ved overmaling med oxidationstørrende 

malinger kan tørretiden blive forlænget. 
- Pga. Mangfoldigheden af malinger på markedet 

anbefaler vi å udføre forenlighedstests før brug. 
- Venligst bemærk at fugemassen er elastisk, de 

fleste malinger er det ikke. Derfor kan den 
malede overflade sprække i samlingerne ved 
bevægelse. 

 


