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• M1- og Svanemerket 
• Tilfredsstiller emisjons- 

kravene til BREEAM-NOR
• Raskt overmalbar
• God heft 
• 10 % elastisk
• UV-bestandig og fargesikker
• Gir en glatt og fin overflate

• M1- och Svanenmärkt 
• Enligt BREEAM-NOR  

emissionskrav
• Snabbt övermålningsbar
• God vidhäftning 
• 10 % elastisk
• UV-stabil och färgsäker
• Ger en slät och fin yta

310 ml 

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.  
Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.  
Kan gi en allergisk reaksjon.

Svanegodkjent akrylbasert fugemasse for 
innendørs tetting av sprekker, hull og skjøter i 
de fleste materialer, som f.eks. tre, puss, gips, 
metall, tegl, malte flater, etc. Den er ideell 
til lydtetting, fuging av gipsplater og gir fine 
overganger på listverk m.m. 

Svanengodkänd akrylbaserat fogmassa för 
inomhus tätning av sprickor, hål och skarvar  
i de flesta material, t.ex. trä, cement, gips, 
metall, tegel, målade ytor etc. Den är 
perfekt för ljudisolering, fogning av gips-
skivor och ger snygga övergångar på och 
mellan lister etc. 

Bruksanvisning:
Påføres ren, tørr og avfettet overflate i +5 til 
+30 °C og glattes med egnet verktøy. Støvtørr 
og overmalbar etter ca. 20-30 min. Ved fuge-
bredde over 6 mm anbefales det å vente 24 
timer før overmaling. Oppbevares frostfritt. 
Tom patron leveres til gjenvinning.

Se www.101.as for mer produktinformasjon.

Bruksanvisning:
Appliceras på ren, torr och avfettad yta i +5 
till +30 °C och glättas med lämpligt verktyg.  
Yttorr och övermålningsbar efter ca 20-30 
min. För fogbredd över 6 mm rekommend-
eras att vänta 24 timmar före övermålning. 
Förvaras frostfritt. Tom patron lämnas till 
återvinning. 

Se www.101.as för mer produktinformation.
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