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BRUKSOMRÅDE
ARDEX MG brukes til fuging av flistyper hvor risikoen for misfarging 
av fliskanter er tilstede – f.eks. fliser av  juramarmor, Solnhoffliser 
og krystallinsk marmor. ARDEX MG brukes til fugebredder opp til  
10 mm. ARDEX MG brukes innendørs.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Fugene skal være tørre, rene og fri for støv, smuss, olje og andre 
vedheftsreduserende midler.

BLANDING
I en ren beholder helles rent, kaldt vann, og under kraftig omrøring 
tilsettes pulveret til det oppnås en fugemasse uten klumper. 

Blandingsforhold: 
25 kg ARDEX MG : ca. 7 ½ liter vann.

BEARBEIDING
ARDEX MG påføres flisene med et fugebrett som trekkes diagonalt 
på fugene. Selv dypere fuger kan fylles i én operasjon uten å synke. 
På større gulvflater bør fugemassen påføres med en gummisvaber. 
For å oppnå glatte fuger vaskes fugemassen med rent vann når 
fugemassen har begynt og herde. Ru Solnhof natursteinsfliser skal 
fuktes, før fugingen påbegynnes. Til rengjøring brukes en svamp 
og rent vann, som skiftes ofte. Den korte avbindingstiden muliggjør 
hurtig vasking. Første vasking av natursteinsfliser bør, avhengig av 
temperaturen, foretas mellom 20-40 minutter etter fugingen. Det 
resterende fugeslør er etter tørking lett å fjerne med svamp og vann. 
Stivnede rester av fugemasse kan ikke brukes om igjen. Fugemas-
sen kan bearbeides i ca. ½ time ved 20 °C. og skal bearbeides ved 
temperaturer over 5 °C. Høyere temperaturer forkorter og lavere 
temperaturer forlenger bearbeidingstiden.

BEMERK
Ved spesielle porøse marmortyper kan fugemørtelrester bli sittende 
i porene. Ved slike marmortyper skal man gjøre en prøvefuging før 
fugingen starter.

KARAKTER
Pulver på basis av ARDEX A 35 sement og spesielle fyllstoffer. Ved 
blanding med vann fåes en smidig, pastaaktig mørtel, som er lett 
å bearbeide og som herder hydraulisk med fullstendig vannbinding. 
Mørtelen har en kort avbindingstid, vaskes ikke ut selv ved brede 
fuger, brenner ikke fast, har høy fyllevne og hefter fast i fugene uten 
sprekkdannelse. Fugene kan belastes hurtig. Blandevannet bindes 
i fugemassen, så det etter avbinding ikke dannes misfarging på 
marmor og annen fuktfølsom naturstein. 

ARDEX MG
Marmorfug

• Forhindrer misfarging av marmorkanter

• Kan belastes og vaskes hurtig

• Synker ikke og utvaskes ikke av fugen

• Fugeslør brenner seg ikke fast på marmor fliser og naturstein

• Fugebredder fra 0-8 mm

2
WA



Vi garanterer for en feilfri beskaffenhet av våre produkter. Våre informasjoner er basert på laboratorieforsøk og praktiske erfaringer og er en veiledning ved valg av produkt og arbeidsmetode. 
Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke ansvaret for de oppnådde resultater. Landspesifikke forskrifter basert på regionale standarder, bygningsreglementer 
og bygnings- eller industrinormer kan gi anledning til spesifikke bearbeidingsanbefalinger.

Fugemasse168 169

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold:   Ca. 7 ½ liter vann : 25 kg pulver, som  
    tilsvarer ca. 1 del vann : 2 ½ del pulver

Egenvekt:    1,3 kg/liter

Egenvekt (blandet):    2,9 kg/liter

Materialforbruk:    Ved fugebredde på 3 mm  
    og fugedybde på 5 mm: 
    - Fliser på 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²  
    - Fliser på 15 x 30 cm ca. 0,30 kg/m²  
    - Fliser på 20 x 30 cm ca. 0,25 kg/m²

Bearbeidingstid:    Ca. ½ time ved 20 °C

Gangbar:    Ca. 1 ½ time etter fuging ved 20 °C

Kuletrykkshardhet:   Etter 1 døgn ca. 40 N/mm² 
    Etter 3 døgn ca. 60 N/mm² 
    Etter 7 døgn ca. 70 N/mm² 
    Etter 28 døgn ca. 80 N/mm²

Emballasje:    Sekker á 25 kg/poser á 5 kg 
    i pakker á 4 stk.

Lagring:    I tørre rom i opp til 12 mnd. 
    i uåpnet originalemballasje

Farger

Brillianthvit

Sølvgrå

Steingrå

Sandbeige

Jurabeige

Antrasitt


