
SEMENTBASERTE FUGEMASSER
Sementbaserte fugemasser, som brukes til fu-
ging av keramiske fliser, er ikke syrebestandige.

Sure rengjøringsmidler fremstilles med f.eks. 
sitronsyre, eddiksyre eller andre syrer som en 
bestanddel av rengjøringsmidlet. Lengre tids 
bruk av slike rengjøringsmidler kan medføre 
skade på sementbaserte fuger, fordi binde-
midlene brytes ned av syrer. Fugene skal all tid 
forrvannes før bruk av slike rengjøringsmidler.

Ardex anbefaler at det kun brukes nøytrale 
eller lett alkaliske rengjøringsmidler. Ved bruk 
av rengjøringsmidler skal leverandørens anvis-
ninger følges, og overdosering skal unngås.

Feil rengjøringsmetode kan føre til ødeleggel-
se av fugene, og betyr at garantien bortfaller 
fra både produsent og håndverker.

Vanlig bruk: Ved normal bruk kreves ingen 
spesiell rengjøring eller vedlikehold av fugene. 
Fugene rengjøres med vann tilsatt vanlige, 
nøytrale vaskemidler. Rengjøringen foretaes 
lettest ved hjelp av en myk børste.

Ekstra rengjøring: Til fjerning av kalkavlei-
ringer samt smuss og såperester anbefales 
rengjøring med lunkent vann tilsatt eddik. 
Etter rengjøringen skylles fugene grundig 
med rent vann.

OBS! På marmor ol må det ikke brukes syrer 
- her rengjøres fugene mekanisk ved bruk av 
børste eller lignende.

SILIKONFUGEMASSER
Vanlig bruk: Ved normal bruk kreves ingen 
spesiell rengjøring eller vedlikehold av fugene. 
Fugene rengjøres med vann tilsatt vanlige 
vaskemidler. Rengjøringen foretaes lettest  
ved hjelp av en myk børste.

Ekstra rengjøring: Til fjerning av kalkavlei-
ringer anbefales rengjøring med lunkent vann 
tilsatt eddik. Etter rengjøringen skylles fugene 
grundig med rent vann. Muggsopp, ”Jordslag” 
og missfarginger kan oppstå på grunn av 
manglende ventilasjon. Rengjøring foretaes i 
slike tilfeller ved hjelp av utblandet Klorin iht. 
leverandørens doseringsanvisning.

EPOKSY-FUGEMASSER
Vanlig bruk: Ved normal bruk kreves ingen 
spesiell rengjøring eller vedlikehold av fugene. 
Fugene rengjøres med vann tilsatt vanlige 
vaskemidler. Rengjøringen foretaes lettest 
ved hjelp av en egnet børste.

Ekstra rengjøring: Til fjerning av kalkavlei-
ringer samt smuss og såperester anbefales 
rengjøring med lunkent vann tilsatt eddik. 
Etter rengjø- ringen skylles fugene grundig 
med rent vann. Det kan også rengjøres med 
høytrykksspyler og andre rengjøringsmidler 
(se datablad).
 

Rengjørings- og vedlikeholdsveiled-
ning
for ARDEX fugemasser

FUGEPLEIE

EPOKSY- OG HYBRIDBASERTE
ARDEX WA
ARDEX RG 12 1-6
SILIKONBASERTE
ARDEX SN
ARDEX ST
ARDEX SE

SEMENTBASERTE
ARDEX G7N FLEX
ARDEX G8S FLEX
ARDEX G9S FLEX
ARDEX G 10 PREMIUM
ARDEX GK

05
/2
02
1


