
 
Sementbaserte fugemasser 

 
 

PRODUKTER SOM INNGÅR 
Keracolor FF 
Keracolor GG 
Ultracolor Plus 
 
For ytterligere informasjon, se Teknisk Datablad 
 
PRODUSENT 
Mapei AS 
Telefon: 62 97 20 00 
Telefaks: 62 97 20 01 
post@mapei.no 
www.mapei.no 
 
AVFALLSHÅNDTERING 
Ikke herdet produkt klassifiseres som farlig avfall. 
Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Samles i 
merkede beholdere og leveres til godkjent 
deponeringssted.  
For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, 
kontakt NORSAS tlf. +47 406 18 200.  
 
Herdet avfall skal disponeres som byggavfall og leveres til 
godkjent miljøstasjon  
 
HÅNDTERING/MILJØINFORMASJON 
Se aktuelt Sikkerhetsdatablad. 
 
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
Sementbaserte fugemasser, som brukes til fuging av 
keramiske fliser, er ikke syrebestandige.  
Sure rengjøringsmidler fremstilles med f.eks. sitron-syre, 
eddiksyre eller andre syrer som en bestanddel av 
rengjøringsmidlet. Lengre tids bruk av slike ren-
gjøringsmidler kan medføre skade på sementbaserte fuger, 
fordi bindemidlene brytes ned av syrer.  
Mapei anbefaler at det kun brukes nøytrale eller lett 
alkaliske rengjøringsmidler. Ved bruk av rengjøringsmidler 
skal leverandørens anvisninger følges, og overdosering skal 
unngås.  
Feil rengjøringsmetode kan føre til en ødeleggelse av 
fugene, og betyr at garantien bortfaller fra så vel 
produsent som håndverker.  
 
Vanlig bruk: Ved normal bruk kreves ingen spesiell 
rengjøring eller vedlikehold av fugene. Fugene ren- 
gjøres med vann tilsatt vanlige, nøytrale vaskemidler. 
Rengjøringen foretas lettest ved hjelp av en myk børste.  

Ekstra rengjøring: Til fjerning av kalkavleiringer 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 el.  
 
UTBEDRING AV SKADER 
Skader utbedres med samme materiale og metode som 
opprinnelig brukt. Kontakt utførende entreprenør. 
 
PRODUKTER OG FARGER 

 
Fugemasse:  Keracolor FF 

Keracolor GG 
Ultracolor Plus 

 
 
Fargekode: _________________________________ 

 
 

 
PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR 
 
Prosjekt ___________________________________ 
 
Prosjekt adresse ____________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
 
Firma: _____________________________________ 
 
Adresse: ___________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
Telefon:  ___________________________________ 
 
Mobil: _____________________________________ 
 
E-post:  ____________________________________ 
 
Dato: ______________________________________ 
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http://www.mapei.no/

