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Fugemørtel PFM Nr. 18.0301 
 
 
Produktbeskrivelse: 
Fugemørtel PFM er brugsfærdig modificeret cementmørtel 
med specielle tilsætningsstoffer. PFM leveres i en standard 
og en hurtighærdende (SV) version, hver med tre forskel-
lige kornstørrelser. 
 
 
Anvendelse: 
Fugemørtel PFM anvendes til vedvarende vandtæt fugning 
af natur- & betonstensbelægninger, fliser og klinker. Det 
kan være etablering og renovering af alle slags trafikerede 
flader som busbaner, sporområder, veje, markedspladser, 
fodgængerarealer, rendestene, broer, grøftekanter og 
industriarealer. 
Derudover som fugning af terrasser og stier, garage-
indkørsler, indgangsområder, indendørs arealer, brønd-
anlæg, vandbassiner og arealer der rengøres maskinelt. 
 
 
Egenskaber: 
Enkel og sikker forarbejdning giver vandtætte fuger. Den 
gode flydende konsistens gør mørtlen egnet til smalle og 
underkrogede fuger, da den fylder disse nedefra og op, 
fuldstændigt uden hulrum. 
 
Fugemørtel PFM er svindfri, idet specielle tilsætningsstoffer 
kompenserer for hærdesvindet og gør den friske mørtel 
ekspanderende. 
 
Produkterne har en hurtig styrkeudvikling, og især PFM SV 
kan belastes efter kort tid. 
 
Høje tryk- & bøjningstrækstyrker, samt en god vedhæftning 
på kontaktflader sikrer en vedvarende fugning. 
 
Kraftoverførende, vandtæt fuge der giver optimal last-
optagelse, idet fugemørtlen hverken udvaskes, frost-
sprænges eller skades af tøsalt. 
 
Koncentrerede belastninger fordeles på store flader, idet 
stenene er kraftoverførende forbundet. Dette, i kombination 
med høj tryk- & bøjningstrækstyrke, forhindrer dannelse af 
sporriller og forskydninger, samt muliggør udførelse af 
stenbelægninger til højt belastede områder. 
 
Modstandsdygtig overfor fejemaskiner og spuling, så en 
optimal mekanisk rengøring er mulig. Fugede flader 
behøver ingen regelmæssig vedligeholdelse. 
 
De specielle tilsætningsstoffer kombineret med et lavt v/c-
forhold gør produktet ufølsomt overfor revner. 

Tekniske data: 
Typer: Sigtelinie: Fugebredde: 
- PFM 25-05 0 - 0,5 mm > 2 mm 
- PFM 25-1 0 - 1 mm > 4 mm 
- PFM 25-2 0 - 2 mm > 8 mm 
Farve: Cementgrå, andre 
 farver efter ordre 
Blandingsforhold: 3,6 - 3,8 liter vand 
(se på emballagen) pr. 25 kg tørmørtel 
Forbrug af tørmørtel: Ca. 2,0 kg/ liter fuge 
- Vejledende forbrug (fugedybde 30 mm): 
- Mosaiksten: Ca. 12 - 15 kg/m² 
- Små sten: Ca. 10 - 12 kg/m² 
- Store sten: Ca. 12 - 16 kg/m² 
Emballage:  25 kg sæk 
Styrkeudvikling: 
- PFM: Trykstyrke: Bøjningstrækstyrke: 
- 1 døgn: 11 N/mm² 2,5 N/mm² 
- 3 døgn: 25 N/mm² 4,3 N/mm² 
- 7 døgn: 34 N/mm² 5,6 N/mm² 
- 28 døgn: 53 N/mm² 7,3 N/mm² 
- PFM SV: Trykstyrke: Bøjningstrækstyrke: 
- 1 døgn: 10 N/mm² 2,4 N/mm² 
- 3 døgn: 31 N/mm² 5,5 N/mm² 
- 7 døgn: 53 N/mm² 7,6 N/mm² 
- 28 døgn: 68 N/mm² 8,6 N/mm² 
Forarbejdningstid: Min. 60 minutter 
Forarbejdningstemperatur: + 5 °C - + 35 °C 
Temperatur under hærdning: Min. 2 dage frostfrit 

Ventetid: PFM PFM SV 
- fodgængere: 1 døgn 4 timer 
- personbiler: 3 døgn 12 timer 
- lastbiler: 7 døgn 24 timer 
 
Forudsætninger: 
Fugedybde: 
- ikke kørende trafik: Min. 30 mm 
- kørende trafik: Min. ½ stenhøjde,  

dog min. 40 mm 
- tung belastning: Fuld stenhøjde 

Fugebredde: 
- PFM 25-05: ≥ ca. 2 mm 
- PFM 25-1: ≥ ca. 4 mm 
- PFM 25-2: ≥ ca. 8 mm 
 
Lagring: 
12 måneder ved tør og frostfri opbevaring i ubrudt 
originalemballage. 
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Arbejdsredskaber: 
Vandslange med sprøjtedyse, f.eks. RSB Fladedyse. 
Tvangsblander eller boremaskine med blandejern. 
Gulvvasker med svampegummi. 
Gummiskraber, curingsprøjte, plastfolie. 
 
 
Forberedelser: 
De påkrævede fugedybder frembringes ved udblæsning 
med oliefri trykluft eller ved spuling. Nyanlagte sten-
belægninger skal holdes afdækket indtil fugningen og må 
ikke betrædes. 
 
Inden fugning med Fugemørtel PFM skal overgangsfuger, 
bevægelsesfuger og fuger ved indbyggede dele forsynes 
med f.eks. FLEX Fugeprofil. 
 
Stenbelægningen forvandes grundigt flere gange, og såvel 
fuger som stenenes sider og overflader rengøres grundigt 
for støv, løse dele og andre urenheder. 
 
Stenene skal være rene og fugtige, men der må ikke stå 
vand i fugen ved udstøbningen. 
 
Ved renovering af stenbelægninger skal alle løse dele 
hugges bort eller fjernes med højtryksrenser, hvorefter 
stenene rengøres grundigt og forvandes. 
 
Ved flader uden sideafgrænsning skal de yderste fuger 
lukkes for at forhindre fugematerialet i at flyde ud. Benyt 
f.eks. Klæbemørtel KS. 
 
Render, afløb, indbyggede dele og lignende skal beskyttes 
mod tilsmudsning fra fugemørtlen. 
 
 
Blanding: 
Der tilsættes ca. 3 - 4 liter rent vand pr. 25 kg - se 
angivelse på emballagen for de forskellige typer - og der 
blandes til en homogen klumpfri konsistens. Blandetid i alt 
ca. 5 minutter. Brug ikke ekstra tilslag. 
 
 
Udstøbning af fuger: 
Fugningen udføres med faldet, så eventuelt vand der står i 
fugerne fortrænges. Belægningen forvandes let, hvorefter 
den blandede mørtel anbringes på fladen og fordeles med 
gummiskraber. For at undgå luftlommer skal fugningen 
fortsættes fra det allerede fugede område. 
 
Fugerne skal så vidt muligt være fyldt fra bunden og til 
samme højde. 
 
Når et passende areal er fuget, fugtes dette let med 
vandtåge og trækkes grundigt over med gummiskraberen. 
Der fugtes endnu en gang let. 
 
Mørtellaget oven på stenene må ikke være mere end 3 mm 
tykt, da det ellers ikke er sikkert at stenene kan rengøres. 
Mørtelen må ikke tørre ud oven på stenbelægningen. 
 

 
 
Rengøring: 
For rengøring af overfladen efter fugning er der flere 
muligheder: 
 
Ved fugning af store områder af natursten anbefales at 
anvende Efterbehandling RS PLUS. 
Skal fladen rengøres samme dag, anbefales det at spule 
med RSB Fladedyse. 
 
Ved stenbelægninger med en jævn overflade eller ved 
flisebelægninger anbefales rengøring med en gulvvasker 
med svampegummi. 
 
Ved kraftigt sugende natursten (for eksempel sandsten) 
eller ved betonsten skal fladen straks efter fugningen 
rengøres ved spuling eller afvaskning, for eksempel ved 
hjælp af en gulvvasker med svampegummi. 
 
 
Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse: 
Se produktets leverandørbrugsanvisning. 
 


