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TEKNISK DATA
Konsistens: ......................Tixotropisk pasta
Mögelhämmande: .................................. Ja
Övermålningsbar: .................................Nej
Hardhet: .........................ca. 18-22 Shore A
Elastisitet: ..................................... +/- 25%
Elastisitetmodul: .................ca. 0,3 N/mm2
Härdad silikon: ........................................
Temperatur beständig: ca. -40ºC - +120ºC. 
Tål höga temperaturer vid kortare 
belastningar.
Vatten: Tål konstant vattenbelastning, 
men skall ej användas i akvarier.

Revisionsdatum: 20.03.12

HEY'DI 
SILIKON

Elastisk fogmassa för våtrum.

PRODUKTKODER
Hey'di varunr:
Klar: .................................................... 637
Vit: ................................................ 637100
Ljusgrå .......................................... 637115
Grå ................................................ 637120
Koks .............................................. 637123
Beige ............................................. 637132

GTIN kod:
Klar: ................................ 7054150006378
Vit: .................................. 7054151006377
Ljusgrå ............................ 7054151156379
Grå .................................. 7054151206371
Koks ................................ 7054151236378
Beige ............................... 7054151326376

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produkten är icke märkespliktig. 
Förvaras otillgänglig för barn. 
Innehåller 2-Butanonoksim. 
Kan ge en allergisk reaktion.

Beskrivning
Hey'di Silikon är en mycket elastisk, en-
komponent fogmassa för våtrum. Vattenfast 
och temperaturbeständig och tilsatt svamp-
hämande medel. Härdning skjer med hjälp av 
luftfuktigheten. 

Användningsområden
Hey'di Silikon används i våtrum för att uppta 
rörelser mellan keramiska plattor och andra 
material i övergångar mellan golv/vägg/tak, 
i hörn och vid rörgennomföringar. Hey'di 
Silikon skall ej användas i akvarier. 

Förarbete 
Ytan skall vara ren och torr för att maximal 
vidhäftning skall uppnås. Avfettning görs med 
aceton e.l.

Arbetsmetod  - Temperatur
Påföring görs med hjälp av fogpistol med 
jämn, glidande rörelse. Glättning av fogen 
görs direkt med en fogpinne som fuktas 
med såpvatten, eventuellt med Hey'di 
Silikonspackel. Temperaturen bör ligga över 
+5 °C. Fogemassan bildar hud inom 5-15 
minuter beroende av temperatur. Full härd-
ning sker inom 1-2 dygn vid rumstemperatur. 
För att uppnå fina fogar, kan man använda 
tejp på båda sidor av fogen. Tejpen skall avläg-
snas omedelbart efter fogning.

Rengöring
Uherdet masse fjernes med aceton, herdet 
fugemasse fjernes mekanisk. Unngå kontakt 
med hud og øyne.

Lagring
Lagras torrt och kallt. 
Hålldbarhet 1 år från produktionsdatum.

Förpackning
300 ml patron.

HEY'DI QR KODE
Använd internet eller mobilen för att se 
våra arbetsbeskrivningar och för ladda 
ner produkt- och säkerhetsdatablad.


