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Produktdatablad110 111

Anvendelsesområde
Til fugning af flisetyper, hvor risiko for misfarvning af flisekanter 
er til stede - fx fliser af juramarmor, krystallinsk marmor og andre 
natursten. 

ARDEX MG anvendes til fugebredder op til 8 mm. 

Kun til indendørs brug.

Forbehandling af underlaget
Fugerne skal være tørre, rene og fri for støv, snavs, olie og andre 
skillemidler.

Blanding
I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring 
tilsættes pulveret, til der opnås en mørtel uden klumper. 

Blandingsforhold: 
Ca. 7,75 liter vand : 25 kg pulver, som tilsvarer ca. 1 rumdel vand : 
2½ rumdel pulver.

Forarbejdning
ARDEX MG påføres klinkerne med en gummi spartel, som trækkes 
diagonalt på fugerne. Selv dybere fuger kan fyldes i én arbejdsgang 
uden at synke. På gulvflader bør mørtlen slæmmes ind med en gum-
miskraber. For at opnå glatte fuger afvaskes mørtlen med rent vand, 
når mørtlen er påbegyndt afhærdningen. 

Til rengøring anvendes en svamp og rent vand, som skiftes ofte. Den 
korte afbindingstid muliggør hurtig afvaskning. Første afvaskning af 
naturstensfliser bør, afhængig af temperaturen, foretages mellem 20 

- 40 minutter efter fugningen. 

Det resterende fugeslør er efter tørringen let at fjerne med svamp og 
vand. Størknede mørtel rester kan ikke genanvendes. 

Mørtlen kan forarbejdes i ca. ½ time ved 20 °C. og skal forarbejdes 
ved temperaturer over 5 °C. Højere temperaturer forkorter og lavere 
temperaturer forlænger forarbejdningstiden.

Bemærk
Ved særlig porefyldt marmor kan der blive fugemørtelrester siddende 
i porerne. Ved sådanne belægninger skal man lave en forsøgsfug-
ning inden det egentlige fugearbejde. I tvivlstilfælde anbefales en 
prøvefugning.

Karakter
Pulver på basis af ARDEX A 35 cement og specielle fyldstoffer. Ved 
oprøring med vand fås en smidig, pastaagtig mørtel, der er let at 
forarbejde og som hærder hydraulisk med fuldstændig krystallinsk 
vandbinding. 

Mørtlen har en kort afbindingstid, vaskes ikke ud selv ved brede fu-
ger, brænder ikke fast, har en høj fyldeevne og hæfter fast i fugerne 
uden revnedannelse. 

Fugerne kan belastes hurtigt. Blandevandet bindes i mørtlen, så der 
efter afbinding ikke dannes misfarvninger på marmorbelægninger.

ARDEX MG
Marmorfuge

• Forhindrer misfarvning af kanter

• Er hurtig gangbar og kan afvaskes hurtigt

• Synker ikke og udvaskes ikke af fugen

• Slør brænder ikke fast på naturstensfliser

• Fugebredde fra 0 - 8 mm 



Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

Fugemørtel110 111

Tekniske data:

Vægtfylde:   1,3 kg/liter.

Vægtfylde (blandet):   1,9 kg/liter.

Materialeforbrug:   Ved fugebredde 3 mm og fugedybde 5 mm.

  Fliser på 30x30 cm ca. 0,20 kg/m².

  Fliser på 15x30 cm ca. 0,30 kg/m².

  Fliser på 20x30 cm ca. 0,25 kg/m².

Forarbejdningstid:   Ca. ½ time ved 20 °C.

Gangbar:   Ca. 1½ time efter fugning ved 20 °C.

Kugletrykshårdhed:  Efter 1 døgn ca. 40 N/mm².

  Efter 3 døgn ca. 60 N/mm².

  Efter 7 døgn ca. 70 N/mm².

  Efter 28 døgn ca. 80 N/mm².

Levering:   Sække á 25 kg/poser á 5 kg i pakninger á  
  4 stk.

Lagring:   I tørre rum kan produktet lagres ca. 12 mdr.  
  i original, uåbnet emballage.

MAL-kode (1993):   00-4

PR-nr.   1302933

Leveres i farverne:

brillianthvid

sølvgrå

stengrå

antracit

sandbeige

jurabeige


