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BRUKSOMRÅDE
Til fuging av keramiske fliser og mosaikk på belastede arealer, hvor 
sementbaserte masser ikke har tilstrekkelig styrke eller bestandig-
het, f.eks. i storkjøkken, verksteder, vaskehaller, svømmeanlegg og 
kurbad, våtrom, sport- og fritidsanlegg, offentlige arealer ol., hvor 
fugene kan bli utsatt for store kjemiske eller mekaniske belastninger
Innen- og utendørs. Vegg og gulv. 

Velegnet til liming av keramiske fliser og mosaikk av glass og kera-
mikk på gulvarealer. Til fugebredder på 1- 6 mm.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET
Fugene skal være tørre, rene og fri for støv, skitt, olje og andre ved-
heftsreduserende midler. Fugene skal ha en jevn dybde før påføring 
av ARDEX RG 12. Hvis nødvendig skal fugene krases ut før fuging.

BLANDING 
ARDEX RG 12 består av en pastaaktig harpiks og en herder. Spannet 
med harpiks åpnes ved å løfte opp det lille spannet med herder. 
Lokket på den lille spannet tas av og herderen skrapes ned i det 
store spannet med harpiks. Herder og harpiks blandes grundig med 
spiralvisp - til det oppnås en jevn, homogen masse. Vi anbefaler 
en blandetid på 1-3 minutter. Herder og harpiks er nøye målt opp i 
forhold til hverandre, og alt skal blandes sammen i en blanding.
ARDEX RG 12 kan bearbeides i ca. 45 minutter ved temperaturer fra 
+18 °C til +20 °C. Lavere temperaturer forlenger bearbeidingstiden 
og høyere temperaturer forkorter bearbeidingstiden.
For å unngå redusert bearbeidingstid pga. selvoppvarming, anbefales 
det å påføre ARDEX RG 12 på underlaget så raskt som mulig etter 
blanding. 

BEARBEIDING
ARDEX RG 12 påføres med et epoksyfugebrett eller med en hard 

kunststoff- eller gummisparkel, som trekkes diagonalt på fugene, så 
de fylles helt opp. Det anbefales å skrape bort mest mulig fugemasse 
fra flisoverflaten for å lette vaskingen etterpå. Den første vaskingen 
kan utføres mellom 20 – 40 minutter etter at fugemassen er påført. 
Til rengjøring av flisene anbefales det å fukte fugeslammet med en 
blomstersprøyte, slik at det påføres en jevn vannfilm på hele arealet. 
Når vannfilmen har virket et par minutter, vaskes fugeslammet av 
flisene og fugene formes slik de blir glatte. Dette gjøres med enten 
en fin fugevamp eller et svampebrett beregnet for epoksyfug. Vaske-
vannet bør skiftes etter vasking av 7–10 m². På meget ru flater kan 
det brukes en hvit skurepad til å løse opp fugeslammet. Det oppløste 
fugeslammet og vaskevannet fjernes med en fin svamp eller et 
svampebrett. Ved store flater anbefaler vi at vaskevannet suges opp 
med en våtsuger.

OBS! Oppløst fugemasse og fugeslør må ikke tørke inn på overflaten.
Andre runde med vasking bør utføres ca. 20 minutter etter første 
vasking. Begge omgangene med vasking bør være avsluttet ca. 60 
minutter etter fugemassen er påført. Til rensing av harpiksrestene 
utføres andre vasking med en blanding av ARDEX RG Cleaner og vann 
i blandingsforholdet ca. 1:10 ved hjelp av en blomstersprøyte og en 
epoksysvamp.

AVSLUTTENDE RENSNING
Hvis det etter 2 vaskinger fortsatt er fugeslør på flisen, er det 
nødvendig med en avsluttende rensning av flisene. Det skal utføres 
dagen etter fugningen. Rensingen utføres med en blanding av ARDEX 
RG Cleaner og vann i et blandingsforhold på ca. 1:5, og påføres ved 
hjelp av en blomstersprøyte. Etter en virketid på ca. 5-10 minutter 
skures fugesløret løst med en hvit skurepad. Vannet og epoksyres-
tene suges opp med et svampebrett. I tilfeller med mye fugeslør, kan 
konsentrert ARDEX RG Cleaner brukes. Virketiden bør alt etter meng-
den fugeslør utgjøre mellom 15 og 30 minutter. Ved mer omfattende 

ARDEX RG 12 1-6
Epoksyfug, fin

• Fargestabil og kjemikaliebestandig fuging av keramiske fliser og plater 
samt mosaikk av glass og keramikk

• Liming av fliser, plater og mosaikk av glass og keramikk på gulv.

• Til fugebredder fra 1 til 6 mm

• Meget fin og glatt fugeoverflate
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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.

Fugemasse 187

fugeslør skal prosessen gjentas og virketiden økes til 60 minutter. 
Det er viktig å passe på at RG Cleaner ikke tørker inn. Også ved den 
avsluttende rensningen skal man passe på at oppløste epoksyrester 
ikke tørker inn! Hvis flisoverflaten dekkes med en PE-folie kan tørketi-
den forlenges. For ytterligere informasjon, henviser vi til det tekniske 
datablad på ARDEX RG Cleaner. Til vasking må det ikke brukes 
spritholdige eller sure rengjøringsmidler. Påføring av sure rengjørings-
midler til ARDEX RG 12 må tidligst foretages etter 7 dager, Ellers kan 
det oppstå uopprettelig misfarging av fugemassen.

LIMING AV FLISER
ARDEX RG 12 er også egnet til liming av keramiske fliser og mosaikk 
av glass og keramikk på gulvarealer. Til liming på vegger anbefales 
ARDEX WA epoksylim.

BEMERK
På strukturerte fliser med porøse overflater kan det forekomme 
fugerester etter fugingen og vaskingen. I disse tilfeller anbefaler vi, at 
det utføres en prøvefuging før selve arbeidet utføres. Overhold alltid 
flisfabrikantenes anvisninger. Overskytende materiale bør ikke vaskes 
med glovarmt vann. Det må ikke brukes tynner, oppløsningsmiddel 
eller vann til justering av konsistensen på fugemassen. Ved reparasjo-
ner eller eventuell etterfuging skal fugedybden være minst 5 mm dyp. 
I tilfeller hvor det er tvil om produktet kan brukes, anbefales det på 
det sterkeste å utføre en prøve før selve arbeidet utføres. 

KARAKTER
Epoksyharpiks-fugemasse bestående av en pastaaktig herder og en 
harpiks (fyllstoff). En enhet på 4 kg består av 3,2 kg harpiks og 0,8 
kg herder. En enhet på 1 kg består av 0,8 kg harpiks og
0,2 kg herder. ARDEX RG 12 må ikke bearbeides ved temperaturer 
under +10 °C og over +30 °C.
Arbeidsredskaper kan renses med vann og børste eller med ARDEX 
CW renseservietter, før fugemassen har herdet.

Klassifisering ifølge EN 13888:
RG = reaksjonsharpiks fugemørtel

BELASTNING
ARDEX RG 12 er gangbar og kan tåle mekaniske belastninger alle-
rede etter 12 timers herdetid, ved temperaturer fra +18 til +20°C. 
ARDEX RG 12 er etter herding vann-, frost- og værbestandig, og
kan brukes ved temperaturer mellom -20 og +80°C. 

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold:   I henhold til beholderens innhold 
Egenvekt:    ca. 1,7 kg/ l

Materialforbruk, fuging:  Materialsvinn kan, avhengig av flistype og  
    arbeidsmåte, utgjøre 0,10 til 0,20 kg/m² 
 
Flismål Fugebredde   Fugedybde Forbruk cm 
  cm      mm             mm                     kg/m²

2 x 2 2 3 ca. 1
5 x 5 3 5 ca. 1
15 x 15 2 4 ca. 0,18
30 x 60 2 7 ca. 0,12

 
Materialforbruk, liming:   På glatt underlag 
    med 3 mm tannsparkel: Ca. 1,3 kg/m² 
    med 6 mm tannsparkel: Ca. 2,5 kg/m²  
    med 8 mm tannsparkel: Ca. 3,1 kg/m²

Bearbeidingstid:    Ca. 60 min. ved+20 °C 

Åpentid:    Ca. 60 min. (+20 °C)

Korrigeringstid:    Ca. 60 min. ved +20 °C

Gangbar:    Etter tilstrekkelig herding 
    etter ca. 12 timer ved +20 °C

Avtrekksstyrke:    Etter 28 dager tørrlagring  
    større enn 2,5 N/mm²

Trykkstyrke:    Etter 1 dag ca. 55 N/mm²  
    etter 28 dager ca. 70 N/mm²

Bøyestrekkstyrke:    Etter 1 dag ca. 30 N/mm²  
    etter 28 dager ca. 33 N/mm²

Emballasje:    Spann á 4 kg og bokser á 1kg

Lagring:    I tørre rom. Spann skal lagres  
    loddrett, må ikke ligge på siden! Kan lagres 
    ca. 12 mnd. i lukket originalemballasje. 
    Størkning av harpikskomponenten under 
    lagring påvirker ikke kvaliteten.
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Bestandig mot:
Kons. universalrengj.
Maursyre 1 %
Ammoniakk, kons.
Jif baderom, kons.
Cilit Bang, kons.
Klorin, kons.
Eddiksyre 5 %
Etylalkohol
Etylenglykol
Fikseringsvæske
Flussyre 1 %
Flussyre 5 %
Formalinløsning 3 %
Glyserin
Urin/ekskrementer
Kaliumhydroxid, mett.
Bensin
Metylalkohol 50 %
Melkesyre 5 %
Melkesyre 10 %
Melkesyre 20 %
Mosevann
Motorolje
Kloakkvann

Natronlut, mettet
Vegetab. fettstoffer
Fosforsyre 10 %
Fosforsyre 40 %
Salpetersyre 10 %
Saltsyre < 36 %
Svovelsyre 80 %
Animalske fettstoffer
Brintoverilte 8 %
Vinsyre, mettet
Sitronsyre, mettet 
Saltvann
Sukkeroppløsning

Kortvarig
bestandig mot:
Maursyre 3 %
Kloroform
Eddiksyre 10 %
Salpetersyre 40 %

Ikke bestandig mot:
Aceton
Eddiksyre 20 %
Metylenklorid

KJEMIKALIEBESTANDIGHET
ARDEX RG 12 vil etter 3-4 dagers herding være bestandig over for 
klorvann, skitt, vanlige rengjøringsmidler, saltoppløsninger, mineralsk 
olje, fett, lut og juice (se tekniske data).

Full kjemikaliebestandighet oppnås etter ca. 7 dager ved temperatu-
rer mellom +18 og +20° C. I tilfeller av tvil om ARDEX RG 12 kan tåle 
påvirkningen, kontakt ARDEX teknisk avdeling.

Den glatte og tette fugen er fargestabil og misfarges ikke. Fugen er 
upåvirkelig over for skitt og bestandig over for rengjøringsmidler som 
normalt brukes i husholdning og svømmebasseng ol. 

Ved intensivt fargende stoffer som te, kaffe, juice osv. kan farge-
endringer ikke utelukkes. 


