
  

 

 

 

Produkt Information: 

Minimerer risiko for fugeslip, til alle fugemasser. 

DANA LIM A/S  

Glittevæske Koncentrat 902 

www.danalim.dk 
 

 

Fysiske / kemiske data: 
Farve:  Transparent 
Konsistens:  Tyndt flydende 
Vægtfylde:  ca. 1,0 kg/liter  
pH:  6-8 
Holdbarhed:  Min. 2 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring. 
Emballage: 

Varenr. Størrelse. TUN-nr. 

4993 5 ltr dunk 1850781 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
Glittevæske koncentrat 902 er et specialudviklet glittemiddel til glitning 
af silicone-, polyurethan-, og MS fugemasser m.fl.   
 
Glittevæske koncentrat 902 minimerer risikoen for fugeslip og gør at 
fugemassen klæber mindre til fugepinden. Kan bruges både til tørre 
og våde fugepinde.  
 
Glittevæske koncentrat 902 giver mulighed for efterfyldning af fugen. 
 
Bemærk: Produktet er i koncentreret form og skal fortyndes 1:10 
med vand. 
 

Medlem af   Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd. 
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Brugsanvisning: 
Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C. 
 
Anvendelse: Glittevæske koncentrat 902 anvendes fortyndet 1:10 med vand. Glittevæsken sprayes, 

med f.eks. en forstøver,direkte på fugemassen hvorefter der glittes med enten en tør eller 
våd fugepind.  
 
Glittevæske koncentrat 902 kan også bruges hvis fugen skal trækkes af med en spartel.  
 

  Bemærk at det er muligt at efterfylde fuger, som er glittet med Glittevæske koncentrat 902.   
   

Vær opmærksom på at Glittevæske koncentrat 902 kan forårsage korrosion, hvis den 
anvendes på stål. Sørg for at fjerne overskuden materiale fra glasplader. Ved porøse plader 
kan der forekomme farveændringer, og det kan derfor være en god idé at teste Glittevæske 
koncentrat 902 på den pågældende overplade. Glittevæske koncentrat 902 bør ikke 
anvendes på vandsugende overflader, da der er risiko for beskadigelse af overfladen. 

 
Rengøring:  Glittevæsken kan fjernes med vand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhed: 

Sundhedsfareklasse: Ingen 

Brandfareklasse: Ingen 

 

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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