
Du kan selv forvandle dit gamle 

plankegulv til et moderne og 

praktisk gulv med “skibslook”. 

NYT GULV?

DANA LIM A/S

www.danalim.dk

DANA LIM A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge

Teknisk Service: 5664 0075
Telefon: 5664 0070
Fax.: 5664 0090  www.danalim.dk

DANA Gulvfugemasse 553 er en 
MS-polymer fugemasse specialudviklet til 
fugning af plankegulve. 

- Høj elasticitet

- Særdeles god vedhæftning på såvel
  bløde som hårde træsorter.

- Kan slibes og lakeres.

*) se iøvrigt Produkt Informationsblad.

Gulvfugemassen fås i flere farver

Scan eller se 
www.danalim.dk for 
produktinformation

gu
lv

fu
ge

m
as

se
 - 

1-
2 

A
4/

vf



Forberedelse af materialer:
1) For optimal vedhæftning anbefales 
det at anvende en overfræser for at ren-
skære gulvbræddernes fugeflade.
Fugesiderne skal være rene, tørre og 
fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse 
partikler. Den ideelle fugestørrelse er 
ca. 10 mm. Ved fugebredder op til 10 
mm skal fugens tværsnit være kvadra-
tisk. Ved fugebredder over 10 mm skal 
dybden være 2/3 af bredden. 
Det sikrer fugens holdbarhed og 
maksimale elasticitet.

2) For at sikre højst mulig styrke primes 
fugefladerne med DANA Primer 962.
Udendørs eller på olieholdigt træ skal 
der altid benyttes DANA Primer 962.
Det er vigtigt at undgå vedhæftning 
i bunden af fugen. Som underlag 
for fugen anvendes derfor enten 
DANA PE-tape 985 eller traditionel 
DANA Fugebund 980, hvis også 
fugens dybde skal justeres.

3) Sådan fuger du:

a) På nybehandlet gulv afdækkes fuger-
ne med afdækningstape. Hvis du sliber 
gulvet efter fugning, behøver du ikke 
aftape først.

b) Skær gevindtop med en skarp kniv. 
Selve fugespidsen tilskæres med et 
skråt snit, der er lidt mindre end fugens 
bredde.

4) Fugemassen påføres med en hånd-
fuge- eller tryluftspistol. 
Efter påføring trykkes fugen på plads 
og overskydende fugemasse skrabes af 
med en spartel.

5) Afdækningstape fjernes straks efter, 
at fugen er færdigbearbejdet. 

Efterbehandling:
Fugemassen kan overmales eller lake-
res efter ca. 1 døgn. Bedste resultat 
opnås hvis lakering foretages indenfor 
få døgn. DANA Gulvfugemasse 553 
kan lakeres med de fleste vand- og sprit-
baserede lakker - disse produkter må 
ikke indeholde terpentin eller lignende 
opløsningsmidler. Vi anbefaler altid, 
at der udføres prøve. Vær opmærksom 
på at gulvets bevægelser optages af 
fugemassen og således giver risiko for 
revnedannelser i lakken, hvis ikke den 
er tilstrækkelig fleksibel.  Hvis lake-
ring først kan / skal foretages flere 
dage efter fugning anbefales det, at 
fugen aftørres med sprit umiddelbart 
inden lakering. Fugemassen kan først 
slibes, når den er helt gennemhærdet.                           
OBS! se *)

2)
Højst mulig styrke 
opnås ved at 
prime de 
overfræsede 
fugeflader

Tilhører den nye generation af MS polymer fugemasser. Fugemassen hærder 
ved en reaktion med luftens fugtighed og danner en elastisk fuge, der kan opta-
ge bevægelser på op til +/-25%. 

DANA Gulvfugemasse 553 er specielt udviklet til fugning af trægulve og 
færdigparket, samt til tætninger mellem gulv og andre bygningsdele f.eks. 
vægge, trapper, søjler m.m. Fugemassen kan slibes, og lakeres med de fleste 
sædvanlige vand- og spritbaserede gulvlakker. Fugemassen kan først slibes når 
den er helt gennemhærdet.  

3) + 4)

1) 
Gammelt fugemateriale 
fjernes fuldstændigt
f.eks. med en overfræser.
Fugesiderne skal 
være helt rene
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