
Fugeforsegler
Forsegler cementfuger 
mod fugt, kalk og skidt

◗  Inden- og udendørs brug
◗  Bevarer fugens naturlige udseende
◗  Omrystes før brug

Anvendelsesområde
LIP Fugeforsegler er et miljøvenligt im-
prægneringsmiddel, der anvendes som 
forsegling af cementfuger, uglaseret fliser 
m.m., således at de er lettere at holde rene 
for kalk, snavs m.m. Misfarver ikke og har 
en vandafvisende effekt på sanitet, glas, 
armatur m.m. Kan også benyttes på større 
cementflader som imprægneringsmiddel.

Underlag
LIP Fugeforsegler kan påføres tørre 
flader, når disse er faste og frie for støv, 
snavs, olie, fedt eller andre skillemidler.
Afrensning af fedt og sæberester foretages 
med LIP Grundrens. Kalk og cementslør 
fjernes med LIP Klinkerens.

Brugsanvisning
LIP Fugeforsegler bruges ufortyndet. 
Hold flasken ca. 15-20 cm. fra overfladen 

og spray. Lad det stå i ca. 1 time og tør 
det overskydende fugeforsegler af med en 
klud. Efter 30-60 minutter opnås fuld effekt 
af LIP Fugeforsegler. Det anbefales at 
behandle sine fuger 2-4 gange årligt for at 
opnå maksimal virkning. Daglig rengøring 
foretages med LIP Klinkevask.
Det anbefales altid at lave en prøve på et 
mindre synligt sted. 

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand og
evt. sæbe. Varmt vand er at foretrække.

Emballage
0,5 ltr plastdunk.
Skal opbevares frostfrit.

Tekniske data

Forbrug Ca. 0,1 liter pr. 10 m2

Tørretid  Ca. 1 time

Farve Transparent

Lagring Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Frostfrit

Generelt
LIP produkter er løbende under intern såvel 
som ekstern kvalitetskontrol. Udover den-
ne produkt information henviser vi til Byg-
ningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA- 
blade og gældende normer. Vi garanterer 
for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. 
Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden 
for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar 
herfor.

Henvisning
Sikkerhedsdatablad.

For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30.
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