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Efterbehandling RS PLUS Nr. 18.0401 
 
 
Produktbeskrivelse: 
Efterbehandling RS PLUS er et brugsfærdigt og fysiologisk 
uskadeligt flydende efterbehandlingsmiddel. 
 
 
Anvendelse: 
RS PLUS er en del af systemet RSB Brostensbelægning 
og anvendes i forbindelse med rengøring efter fugning af 
stenbelægninger.  
 
Med RSB Skumdyse sprøjtes produktet ud på den frisk 
fugede flade, for derved at lette rengøringen af stenover-
fladerne. 
 
 
Egenskaber: 
RS PLUS er et specielt flydende efterbehandlingsmiddel, 
der indeholder særlige stoffer, som bevirker en forsinket 
afbinding af mørtel. Derved kan det øverste lag på ca. 3 - 4 
mm på overfladen af stenene og fugerne vaskes af, når 
den underliggende fugemørtel er hærdet, uden samtidig at 
spule fugen væk. 
 
 
Tekniske data: 
Farve: Transparent 
Forbrug: Ca. 150 g/m² 
Emballage: 10 og 25 kg dunk 
 
 
Rengøring: 
Arbejdsredskaber rengøres straks efter brug med vand. 
 
 
Lagring: 
Ubegrænset, ved frostfri opbevaring i ubrudt original-
emballage. 
 

Forarbejdning: 
Når en sammenhængende flade er fuget med Fugemørtel 
PFM skal den straks oversprøjtes komplet i et jævnt lag 
med RS PLUS. Denne arbejdsgang skal ske indenfor ca. 1 
time, og inden fugemørtlen tørrer eller hærder. 
 
Til sprøjtearbejdet er det påkrævet at anvende en curing-
sprøjte med RSB Skumdyse, som beskrevet i det følgende: 

1. Eventuelt eksisterende dyse fjernes fra sprøjten. 
2. RSB Skumdyse med forstøverindsats skrues på. 
3. Beholderen fyldes med RS PLUS og trykket pumpes op. 
4. RSB Skumdyse holdes ca. 20 cm fra undergrunden. 
5. RS Plus sprøjtes ud over den fugede flade i et jævnt lag. 

Ved påsprøjtningen opstår et hvidt skum. 

Hvis materialet ikke skummer når det kommer ud af 
RSB Skumdyse kan det skyldes, at forstøverindsatsen 
mangler eller ikke drejer rundt. 

 
Herefter afdækkes fladen med en tynd plastfolie, der 
omhyggeligt fastholdes (for eksempel med sand). Fladen 
spærres af og må ikke betrædes før fugemørtlen er bundet 
af. 
 
Afhængigt af vejr og produkttype binder fugemørtlen af 
efter mellem 2 - 24 timer, hvorefter fladen vandes rigeligt 
og stenene rengøres grundigt med vandstråle og kost. 
Brug RSB Fladedyse eller højtryksrenser med fladstråle-
dyse. For at undgå gråslør på stenene, skal der skylles 
indtil vandet forbliver klart. 
 
Efter afhærdning og rengøring, kan fladen betrædes. Køre-
banearealer kan frigives efter 4 timer til 3 døgn, afhængigt 
af fugemørtlen. 
 
Ved høje temperaturer skal fladen holdes fugtig i op til 48 
timer efter rengøring, eller beskyttes mod for tidlig udtørring 
ved afdækning med plastfolie. 
 
 
Fysiologiske forhold og personlig beskyttelse: 
Se produktets leverandørbrugsanvisning. 
 


