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PATTEX 

Tag/Tak & Reparationsmasse 

Fugetetningsmasse 
 

 
EGENSKAPER 

SilicoTec® 100 % Silikon 
Høyelastisk 
Reparasjon av hull, sprekker og overganger 
Innen- og utendørs bruk 
Hefter på nesten alle vanlige byggematerialer* 
Permanent elastisk 
Luktfri 
Blauer Engel – sertifisert grunnet lave utslipp 
 

*Egner seg ikke for PE, PP, PMMA, PTFE, naturstein samt til bruk under vann. 
 

 

BRUKSOMRÅDER 

Reparasjonssilikon for reparasjon av mindre 
hull, sprekker og overganger på 

takfliser 
takrenner av metall 
vegger 
vannavløp 
takvindu og takutganger 
arker 
balkonger og terrasser 

 
Hefter til nesten alle vanlige byggematerialer, som f.eks.: metall (stål, edelstål, sink, aluminium, 
lakkert og eloksert aluminium), betong, mur og fibersement, isolasjonsmaterialer som Styropor® 
og PU-skum, treverk og fliser. 
 
Egner seg ikke til bruk på naturstein, ekte treverk, marmor, Travertin og andre porøse belegg. 
Underlaget kan få optiske endringer. 
 

 

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET 

Fugekantene må være rene, tørre, fett- og støvfrie. Gamle fugematerialer fjernes med Pattex 
Fugenhai. Fjern helt alle rester og forurensninger. Fettstoffer kan fjernes med en limfjerner. For å 
oppnå optisk rene fuger anbefaler vi at man maskerer fugekantene med en egnet 
maskeringstape. Som regel anbefales det å bruke en glatt maskeringstape på glatte underlag og 
en kreppet maskeringstape på ru underlag. 
 

Tag/Tak & Reparationsmasse 

IDH 1882297 

EAN 7332531047593 



BRUKSANVISNING 

Patron: 
Skjær patronen åpen ovenfor gjengene, skru på plastdysen og skjær den av i henhold til 
fugebredden. 
Deretter legges patronen i Pattex fugepistolen. 
 
Glatting: 
Stryk tetningsstoffet glatt med Pattex Fugenglätt-settet umiddelbart etter påføringen. Til dette 
arbeidet fuktes glatteredskapet først med vann for at det skal gli bedre på underlaget, deretter 
glattes tetningsstoffet. 
 
Inntil det har dannet seg en fast hinne bør fugen beskyttes mot vann (f.eks. regn). 
Bestandig mot vannsprut etter ca. 12 timer1*. 
Belastbar etter ca. 48 timer1*. 
 

1*klimaavhengig 
 

 

TEKNISKE DATA 

Råstoffbasis: Vannholdig silikon-emulsjon; polymerisasjon gjennom fordampning 
 
Tetthet (DIN EN ISO 2811-1): ca. 1,35 g/cm³ 
 
Temperaturbestandighet: -50 °C til +150 °C 
 
Arbeidstemperatur: +5 °C til +40 °C 
Tørr varme fremskynder hinnedannelsen, kulde forsinker den. 
 
Hinnedannelse (klimaavhengig): ca. 10 min 
 
Dekning (6x6 mm trekantfuge): ca. 15 meter 
 
Herding (klimaavhengig): ca. 1–2 mm per dag 
 
Maksimal fugebredde: 30 mm 
 

 

VIKTIGE MERKNADER 

Produktet er utviklet for bruk i privathusholdninger. 
Produksjonsdato: Se stempel på patronen. 
Pattex Silikon egner seg ikke til konsum. Det anbefales ikke at tetningsfugene kommer i direkte 
kontakt med næringsmidler eller brukes til tetting av akvarier o.l. 
Pattex Silikon-produkter egner seg ikke til tetting av svømmebasseng eller til bruk under vann. 
De egner seg ikke til tetting av naturstein. 
 
Pattex Silikon-produkter skal ikke brukes på materialer som i tidens løp avgir innholdsstoffer eller 
frigir avspaltningsprodukter (f.eks. isolerings- eller grunnmursplater, butylfugemasser eller 
EPDM-gummi). 
 
Rengjøring: 
Fersk, uherdet Pattex Silikon kan fjernes med sprit. 
Det samme gjelder for rengjøring av verktøyet. 
I herdet tilstand er tetningsmiddelet uløselig i alle løsemidler. Herdet tetningsmasse kan bare 
fjernes mekanisk ved hjelp av et dertil egnet verktøy (f.eks. Pattex Fugenhai) eller ved 
anvendelse av Pattex Silikonfjerner. 
 



Oppbevaring: 
Lagres tørt, kjølig og frostfritt i godt lukket beholder. 
Ved tørr og kjølig oppbevaring i uåpnet originalbeholder kan Pattex Silikon bearbeides i opp til 18 
måneder. 
(Sjekk produksjonsdato/MHD). 

 

 

FAGTEKNISK INFORMASJON 

Forkortelser for beholderstørrelser 
DARKS 12 stk. à 300 ml 
 

 

PRODUKTSIKKERHET 

Beskyttelsestiltak: 
Før produktet tas i bruk bør det aktuelle sikkerhetsdatabladet leses for å skaffe seg nødvendig 
informasjon om sikkerhetstiltak og sikkerhetsanvisninger. 
 
Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på www.mymsds.henkel.com.  
 

 

AVHENDING 

Små, tørre mengder kan kastes i husholdnings- eller industriavfallet. Større mengder skal 
avhendes separat. Tomme forpakninger leveres til gjenvinning. 
Europeisk avfallsnummer: 080410 
 
Anvisninger for Blauen Engel 
(i samsvar med RAL-ZU 123) 

 Oppbevares utilgjengelig for barn 
Under påføringen og tørketiden må det være god ventilasjon i rommet. 
Unngå å spise, drikke eller røyke mens tetningsstoffet blir påført og bearbeidet. 
Ved kontakt med huden eller øynene, skyll øyeblikkelig grundig med vann. 

iabendazol og egner seg ikke for bruk i områder der det er 
matvarer og drikkevann. 

 Informasjon for allergikere fås på telefon: 0211 – 797 – 0 (nøkkelord: nødhjelp) 

 
Ved utarbeidingen av dette tekniske databladet har vi tatt hensyn til den nåværende 
teknologiske utviklingen i samsvar med vår erfaring. Alle tidligere utgaver blir ugyldige når 
dette databladet blir utgitt. 
 
NB: Ovennevnte informasjon må betraktes som generelle retningslinjer. På grunn av det 
store antall materialtyper som anvendes samt arbeids- og bruksbetingelser som ligger 
utenfor vår innflytelse, anbefaler vi at det i hvert tilfelle gjennomføres et tilstrekkelig antall 
egne prøvepåføringer. Et ansvar for oppnådd resultat kan derfor ikke avledes ut fra 
informasjon og anvisninger i dette databladet. 
 
Henkel Norden AB Oslo 
Postboks 6405, Etterstad 0604 Oslo 
Tel. 23 37 15 20 
www.pattex.no 
 

 


