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Produkt 
Seal-it® 130 CEMENT-FIX er utviklet spesifikt som et fugereparasjonsmiddel for reparasjon 
av skadde fuger i vegger innen- og utendørs, mellom murarbeid og steinstrips, og er basert 
på akrylatdispersjonsteknologi, som herder ved vannfordamping fra massen.  
 

Bruksområder 
• Spesifikt egnet for varig reparasjon av skadde fuger mellom steinstrips og murarbeid, på 

vegger og fasader, under renovasjons- og vedlikeholdsarbeid. 
• Som varig fugemiddel, for påføring av nye fuger mellom murarbeid og steinstrips på 

vegger og fasader i nybyggprosjekter. 
• Ideell til bruk ved tetting av overgangsfuger mellom bly, sink og murarbeid. 
 

Egenskaper 
• Klar til bruk. 
• Lett å påføre og sluttbehandle. 
• Overmalbar med dispersjons- og alkydharpiksmalinger. 
• Utmerket hefteevne på mange, til og med lett fuktige underlag. 
• Kan brukes innendørs og utendørs (hvis været er tørt i 5 timer etter påføring). 
• Hurtigherdende og blir like hardt som sement. 
• Så godt som krympefri. 
• Særdeles varig 
• Nesten luktfri. 
• Ikke-korroderende. 

 

Standardassortiment 
Farge 12 x 310 ml patron 
Grå SI-130-7100-310 

 
Andre farger og/eller emballasje på forespørsel. 
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Tekniske produktdata 
Base   AKRYLATDISPERSJON 
Viskositet mm ISO 7390 <2 
Tetthet g/ml  1,65 
Krymping %  5 
Mekaniske verdier  2 mm film  
Shore A-hardhet  Din 53505 80 

 
Holdbarhet 
Holdbar i maksimalt 12 måneder fra produksjonsdato ved kjølig og tørr oppbevaring i uåpnet 
originalemballasje, ved en temperatur mellom +5 °C og +25 °C. Frostbestandig ned til -15 °C, 
under transport. 
 

Bruksbetingelser 
• Temperaturen ved bruk (omgivelser og underlag) skal være mellom +5 °C og +40 °C. 
• På bærekraftige, tolerante, rene, fett- og støvfrie underlag, porøse/åpne underlag trenger 

ikke være helt tørre. 
• Fjern løst materiale fra underlaget ved bruk av en passende børste. 
• Fjern fett grundig fra underlaget ved bruk av Seal-it® 510 CLEANER. 
• Sluttbehandle glatt og stramt ca. fem minutter etter påføring med en fugeskje.  
• Fjern deretter overflødig materiale fra murarbeidet eller underlaget rundt fugene med en 

børste eller våt svamp. 
 

Overmaling 
Seal-it® 130 CEMENT-FIX egner seg meget godt til overmaling med syntetiske og 
dispersjonsmalinger. Det er best å male over etter fullstendig herding, i forbindelse med 
materialkrympingen. Hvis det males tidligere kan det oppstå revner og/eller sprekker i 
malingslaget. Malinglaget kan også revne/sprekke ved bruk av dispersjonsmaling med høy 
fyllingsgrad. Det anbefales å utføre en malingstoleransetest på forhånd. 
 

Rengjøring 
Ferskt/ikke-herdet materiale fjernes fra underlag og redskap ved bruk av vann, hender/hud 
rengjøres med Seal-it® 515 ULTRA WIPES og/eller med såpe og vann. Herdet materiale kan 
kun fjernes mekanisk. 
 

Begrensninger og anbefalinger 
Uegnet for langvarig og/eller permanent vannbelastning. Uegnet for PE, PP, PC, PTFE, 
PMMA, myke kunststoffer, neopren og bituminøse underlag. Utendørs bruk er kun mulig ved 
gode tørkebetingelser og/eller hvis det ikke forventes nedbør innen 5 timer etter påføring. 
Misfarging kan eventuelt oppstå under bestemte forhold, f.eks. ved direkte kontakt med 
kjemikalier og/eller av mykgjører fra underlaget. Vi anbefaler å teste ut hefteevne, material- 
og malingstoleranse først. Produktet vil få en mørkere farge under herdingen. 
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Helse og sikkerhet 
Unngå langvarig kontakt med huden. Hvis ikke-herdet materiale kommer i kontakt med 
øynene, må disse skylles grundig med mye vann, og lege kontaktes. Sikkerhetsdatablad for 
produktet er tilgjengelig etter forespørsel. 
 

Garanti og ansvar 
Connect Products BV garanterer at dets produkt er i overensstemmelse med 
spesifikasjonene innenfor holdbarhetsdatoen. Ansvaret skal aldri strekke seg ut over det 
som er oppgitt i våre salgs- og leveringsvilkår. Selger er ikke under noen omstendighet 
ansvarlig for følgeskader. Den oppgitte informasjonen stammer fra våre tester og er av 
generell karakter. Den medfører imidlertid ikke noe ansvar. Det er brukerens ansvar å finne ut 
om produktet egner seg for bruksområdet ved bruk av egne tester. 
 

Sertifiseringer 
VOC-UTSLIPPSKLASSE A+  
 

  
 
 
  
 
 


