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Driftsvejledning for fuger

Construction

Driftsvejledning for fuger Fuger skal besigtiges med jævne mellemrum for at sikre en fortsat opfyldelse af
funktionskrav. Fuger bør besigtiges mindst en gang årligt, - særligt udsatte fuger
oftere. Besigtigelsen dokumenteres med en tilstandsrapport, der indeholder
stamoplysninger om fugen og en vurdering af dens aktuelle tilstand.

Rengøring

Skema for tilstandsrapport er anført på næste side.
Stamoplysninger for fugerne skal udfyldes af entreprenøren ved aflevering af
fugeentreprisen. Datablade for de anvendte produkter bør vedlægges.
Under hensyntagen til bl.a.

Fugetype

Miljø

Omgivelser
foretages rengøring med en blød klud.
Som rengøringsmiddel foreslås rent vand, evt. med lidt brun sæbe. Andre
rengøringsmidler kan anvendes under hensyntagen til fugemassernes
modstandsdygtighed overfor disse. Omhyggelig efterskylning med rent vand
anbefales.
Vedr. sanitetssilikone:
Selvom sanitetssilikone indeholder fungicider, for at forhindre mug og skimmel, er
det stadig af stor vigtighed at der ofte udluftes og at fugerne tørres efter
fugtpåvirkning, da man ellers forkorter fugens levetid væsentligt.
Sanitetssilikoners indhold af fungicider vil med tiden blive udvasket, men vil på
ingen måde ændre de tekniske egenskaber for fugemassen.

Reparation stedvis

Stedvis reparation kan foretages ved udskæring af de dårlige fugestrækninger og
omhyggelig afrensning af kontaktflader, så de er rene, tørre og fri for olie og løse
partikler. Der efterfuges med samme fugemasse, som oprindeligt anvendt. En
primning reducerer risikoen for fugeslip og der bør derfor altid primes.

Udskiftning

Udskiftning foretages efter samme retningslinier, som en reparation.

Andre produkter og
materialer

Såfremt der ønskes anvendt andre produkter end de oprindeligt anvendte, må de
pågældende leverandører konsulteres om evt. særlige foranstaltninger for at sikre
korrekt udførelse. Overmaling bør undgås eller kun foretages i samråd med
fugeleverandøren. Silikoneprodukter kan ikke overmales.

Ansvarsforhold

I mangelafhjælpningsperioden og i ansvars- eller garantiperioden skal reparationer
og udskiftninger udføres af den samme entreprenør, som har udført fugen, da
entreprenørens forpligtelser ellers bortfalder.
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Tilstandsrapport, fuger
Bygning:
Beliggenhed:
Fuger mellem:
Position
Tilsmudset
Algevækst

Construction

Misfarvet
Fugeslip
Overfladerevner
Fugebrud
Porøse overflader

Funktionskrav
Ok
Undersøges
nærmere
Udskiftes
Bemærkninger

Tilstandsvurdering
udført af:
Dato:
Konklusion og
udbedringsforslag:
Bemærk:
”Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika’s produkter, som vi enten skriftligt eller
mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne
erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige
erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er
afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for
Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er
købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore
produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares
og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn
til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver
ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til
Sika Danmark A/S’s generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og
accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke
systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i
nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.”
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