ARDEX RG 12 1 – 6
Fin epoksyfug

Glatte fuger i mange farger
for evig og alltid!
ARDEX RG 12 1-6 gir en spesielt fin og glatt overflate med meget høy fargestabilitet. Fugemassen er meget motstandsdyktig
mot kjemikalier og svært robust mot vaskemidler. Det store utvalget av farger gir mulighet for å oppnå ønsket uttrykk, i forhold
til design og trender! Ved bredere fuger, anbefales det å benytte
ARDEX WA.

Tilgjengelig i hele 9 farger*:

ARDEX RG 12 1 – 6
Fin epoksyfug

For evig og alltid

Bruksområder
•
•
•
•
•
•
•
•

Til fuging av keramiske fliser og mosaikk
Liming av mosaikk vegg og gulv
Liming av keramiske fliser på gulv
Fargestabil og kjemikaliebestandig
Til fugebredder fra 1 til 6 mm
Meget fin og glatt fugeoverflate
Lett å fuge og vaske
God fyllevne og høy styrke
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*Fargene i ARDEX fugemassesortiment er suksessivt
koordinert og derfor lett anvendelig i kombinasjon
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Filial Norge
Jerikoveien 10B, 1067 Oslo
Tlf. 22 61 05 00
ardex@ardex.no
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Alle bearbeidingsfordeler
på et øyeblikk!!

• Garantert bestandig mot rengjøringsmidler

Har du også opplevd det? Til tross for grundig og regelmessig
rengjøring på bad og kjøkken tar det ikke lang tid før fugene
ser ustelt ut. Årsaken er bruken av vaskemidler som inne
holder syre.
Selv om disse vaskemidlene er effektive for å fjerne kalk fra
fliser, glass og innredning, vil syre også angripe sementen i
sementbaserte fugemasser. Resultatet kan bli ødelagte, miss
fargede eller stygge fuger.

For permanent,
perfekte fuger
• Varig høy fargestabilitet
• Fin og svært glatt overflate
• Lett å vaske

Lett å fuge - fin og glatt overflate

Bruker du ARDEX RG 12 1-6 så slipper du disse problemene.
ARDEX RG 12 1-6 er garantert motstandsdyktig mot alle
aktuelle vaskemidler, og du får permanent pene fuger på bad,
i kjøkken og andre belastede områder.

• Ideell til f.eks. private baderom/kjøkken,
eller i storkjøkken, verksteder, svømme
basseng o.l.

God fyllevne og høy styrke

Lett å vaske
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ARDEX RG 12 1 – 6
Den perfekte løsningen

