
 
 
 
 

 

 

Fysiske / kemiske data: 
Fugemasse: 
Type:  MS-hybrid polymer, 1-komponent 
Farve:  Sort 
Fungicidbehandlet: Nej 
Konsistens:  Pastøs, tixotropisk masse 
Vægtfylde:  ca. 1,4 kg/liter 
Emballage:  290 ml patron 
Holdbarhed:  Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig 

opbevaring. 
 
Afhærdet fugemasse: 
Overmalbar:  Ja 
Slibbar:  Ja 
Hårdhed:  ca. 25 - 30 Shore A 
Elasticitetsmodul: ca. 0,5 N/mm² 
Elasticitet:  +/- 20-25 % 
Elastisk tilbagegang: ca. 60 % 
Bestandighed:  Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C 
  Klimatisk ældning: god 

Vand: God  
 

 

Sikkerhed: 
Sundhedsfareklasse: Ingen 
Brandfareklasse: Ingen 
 
For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 

 

Produktbeskrivelse & anvendelse: 
DANA Gulvfugemasse tilhører den nye generation af MS-polymer fugemasser, der 
kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethan-fugemasser. Fugemassen 
hærder ved en reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge, der kan optage 
bevægelser på op til +/-  20-25 %.  
 
DANA Gulvfugemasse er specielt udviklet til fugning af trægulve og færdigparket, samt til 
tætninger mellem gulv og andre bygningsdele, f.eks. vægge, trapper, søjler m.m.  
Fugemassen kan slibes, og lakeres med de fleste sædvanlige vand- og spritbaserede 
gulvlakker. 
 
DANA Gulvfugemasse er absolut lugtfri, neutral og hurtighærdende. 
 

Medlem af   Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd. 
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Brugsanvisning: 
Dimensionering af fugen: Fuger hvortil der anvendes DANA Gulvfugemasse bør dimensioneres således 

at bevægelsen af den frie fugesubstans er under +/- 20-25 %. Ved anvendelse i gulvfuger 
skal man sikre sig at fugens bredde er tilstrækkelig til at optage de temperatur- eller 
fugtbetingede bevægelser samt eventuelle sætninger, der kan forekomme i gulvet. Desto 
smallere fugen er, desto større påvirkninger vil der komme på fugefladerne, hvilket øger 
risikoen for fugeslip. Den ideelle fugestørrelse er ca. 10 mm. Ved fugebredder op til 10 
mm skal fugens tværsnit være kvadratisk. Ved fugebredder over 10 mm skal dybden være 
2/3 af bredden.  
 
Det er vigtigt at undgå vedhæftning i bunden af fugen. Som underlag for fugen  
anvendes derfor enten DANA PE-tape, eller traditionel DANA Fugebund hvis også fugens 
dybde skal justeres. Endelig er det muligt at bruge ovntørret kvartssand som underlag, 
men det kræver en del øvelse af fuge mod en sådan bund. 

 
Forberedelse af materialer: Fugesiderne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Har  

gulvet være fuget tidligere, skal gammelt fugemateriale fjernes fuldstændig. For optimal  
vedhæftning anbefales det at anvende en overfræser for at renskære gulvbræddernes  
fugeflade.  
For at sikre højst mulig styrke, primes fugefladerne med DANA MS Primer 22 eller 
Danaseal primer 21. Udendørs og på olieholdigt træ skal der altid benyttes Dana MS 
Primer 22.  
 
I nedenstående skema er angivet forbruget af Primer i ml pr. løbende meter fuge. 
 Danaseal primer 21 Dana MS primer 22 
Fugedybde 6 mm 0,7 ml pr. meter fuge 3 ml pr. meter fuge 
Fugedybde 8 mm 1,4 ml pr. meter fuge 4 ml pr. meter fuge   
Fugedybde 10 mm 1,7 ml pr. meter fuge 5 ml pr. meter fuge 
Fugedybde 12 mm 2,1 ml pr. meter fuge 6 ml pr. meter fuge 
*Alle forbrug er retningsgivende. 
 
Det anbefales at der anvendes afdækningstape før påføring af primer og  
fugemasse. Ved fugning på teak træ og andre olieholdige træsorter, er det især vigtigt at 
der primes grundigt med DANA MS Primer 22.  
Det anbefales at udføre test i hvert enkelt tilfælde. 

 
Anvendelsestemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C. 
 
Påføring:  Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres  

med et skråt snit, der er lidt mindre end fugens bredde. Fugemassen påføres ved hjælp af  
hånd- eller trykluft pistol. Efter påføring trykkes fugen på plads, og glittes med en   
sæbevandsmættet fugepind. Afdækningstape fjernes straks efter at fugen er 
færdigbearbejdet. 

 
Hærdning:  En fuge på 10 x 10 mm er udhærdet på 5 dage ved 20 °C og 50 % RF. 

Fugemassen hærder langsommere ved lavere temperaturer og lavere luftfugtighed. 
 
Efterbehandling:  Fugemassen kan overmales eller lakeres efter ca. 1 døgn. Bedste resultat opnås hvis   

lakering foretages indenfor få døgn. DANA Gulvfugemasse kan lakeres med de fleste 
vand-  

og spritbaserede lakker. På grund af de mange forskellige produkter på markedet, 
anbefaler  

vi dog at man udfører prøve. Vær opmærksom på, at gulvets bevægelser optages af  
fugemassen, og således giver risiko for revnedannelser i lakken, hvis ikke den er 

tilstrækkelig  
fleksibel. Hvis lakering først kan / skal foretages flere dage efter fugning, anbefales det at 
fugen aftørres med sprit umiddelbart inden lakering. 
Fugemassen kan først slibes når den er helt gennemhærdet. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde 
bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke 
påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette 
produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der 
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 1. Identifikation 
 
Dana Gulvfugemasse 
 
Revisionsdato:           Erstatter (tidligere dato): 
13-12-00                24-11-98                 

 
Varenr:                PR-nr: 
-                     Ikke anmeldelsespligtig 
 
 
 
 
 
 
Leverandør: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge. 
Tlf: 56 64 00 70           Fax: 56 64 00 90 

 
Telefonnr. i nødssituationer: 
Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på  
tlf: 35 31 60 60 / 35 31 35 31. 
 
 
Varetype: 1 komponent MS-hybrid polymer. 
 
Anvendelsesområde: 
Anvendes til fugning og limning. Produktets tekniske 
anvendelse fremgår af produktinformationen. 
 

2.  Sammensætning / oplysning om 
indholdsstoffer: 

 
Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R- 
sætninger for det rene stof): 

 
Navn:              Konc:   Symbol:  R-sætninger: 

 
-                 -      -       - 
 
 
Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer. 
 
 
 
 
 
Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm. 

 
 

3. Fareidentifikation: 
 

Produktet er uden for fareklasse og skal derfor ikke forsynes  
med advarselsetiket. 
 
 

 

5. Brandbekæmpelse: 
 

Slukningsmidler: Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug 
ikke vandstråle, der spreder branden.  
 
Emballager fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden 
risiko. 
 
Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadelige  
nedbrydningsprodukter. Åndedrætsværn er påkrævet. 
 

 
 
 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: 
 

Personlig beskyttelse: Se pkt. 8. 
 

Spild skrabes op med f.eks. spartel eller opsamles med 
absorberende materiale (f.eks. sand, jord, granulat eller 
savsmuld) og anbringes i engangsbeholder. 
Bortskaffelse: Se pkt. 13. 

 
Rens fortrinsvis med vand og rengøringsmiddel, undgå 
anvendelse af opløsningsmidler. 

 
Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. 

7. Håndtering og opbevaring: 
 

Håndtering: 
Undgå indånding af dampe og kontakt med hud- og øjne.   
Personlig beskyttelse: Se pkt. 8 

  
Opbevaring: 
Produktet opbevares utilgængeligt for børn, køligt og i tæt 
lukket emballage. 
 
 

 
  

4. Førstehjælpsforanstaltninger: 
 
Generelt: 
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerheds-
datablad. 
 
Indånding: 
Ikke relevant. 
 
Øjnene: 
Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Fjern evt. kontakt-
linser, spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation. 
 
Huden: 
Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigt 
med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke 
opløsningsmiddel eller fortynder. 

 
Indtagelse: 
Skyl straks munden og drik rigelig vand. Hold personen under 
opsyn. Søg læge ved indtagelse af større mængder eller ved 
fortsat ubehag. 

 

SIKKERHEDS 
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 8.  Eksponeringskontrol / personlige  

værnemidler: 
 

Tekniske foranstaltninger:  
Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. 

 
Grænseværdier: 
Navn:                   ppm       mg/m3 

 
-                      -         - 

 
De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med 
Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret okt. 2002. 

 
Personlige værnemidler: 
Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af 
værnemidler til den konkrete arbejdssituation. 

 
Åndedrætsværn: 
Normalt ikke relevant.  

 
Beskyttelse af hænder: 
Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker, 
f.eks. af nitril eller butylgummi (gennembrudstid >4 timer).  
Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker. 

 
Øjenværn: 
Undgå kontakt med øjne. Brug egnede beskyttelsesbriller eller  
ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk. 

 
Beskyttelse af hud: 
Undgå kontakt med huden. Anvend evt. særligt arbejdstøj. 

 

9.  Fysiske og kemiske egenskaber: 
 

Fysisk tilstand:                 Pastøs 
Farve:                       Diverse 
Vægtfylde,  g/ml:                1,4-1,5  
Flammepunkt, °C:               - 
Opløselighed i vand:             Uopløselig 
Vægt% org. opløsningsmiddel:      0 
Produktet, brandfarlig væske af klasse: Ingen 

 

10. Stabilitet og reaktivitet: 
 

Ved udsættelse for høje temperaturer (> 200°C) kan der 
dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. 
 
 

 

11. Toksikologiske oplysninger: 
 (Sundhedsfarlige egenskaber) 
 

Huden: Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan 
forårsage rødme og irritation. 

 
Øjnene: Stænk i øjnene giver irritation.  
 
 

12. Miljøoplysninger: 
 
 Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. 
 

13. Bortskaffelse: 
 

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald: 
 

Affaldstype: H    Affaldskort: 3.22 
 

EAK-kode: 08 04 99 00 (Andet affald, ikke specificeret andre  
steder). 

 
  

14. Transportoplysninger: 
 

Ikke klassificeret som farligt gods under transport. 
 

Vej/jernbane:  
ADR/RID: Klasse:  -       Pk.gr:  -              

        Transportnavn: - 
Sø:     
IMDG:   Klasse:  -       Pk.gr:  -  

MP:     -      UN-nr: - 
        MFAG:   -      EmS-nr: - 
        Shippingnavn: - 
  
 

15. Oplysninger om regulering: 
 

I overensstemmelse med Miljøministeriets “bekendtgørelse om 
klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af 
kemiske stoffer” og Arbejdstilsynets “bekendtgørelse om 
fastsættelse af kodenumre” er produktet mærket som følger: 

 
Faremærkning: Produktet er uden for fareklasse og skal 
derfor ikke forsynes med advarselsetiket. 

 
Indeholder:   - 

 
R-sætninger:  - 

 
S-sætninger:  - 

 
 

MAL-kode:   00-1 (1993) 
 

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen indenfor produktets 
tekniske anvendelsesområde. 

 
Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige. 

16. Andre oplysninger: 
 

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor 
nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens 
arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette 
sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet 
anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at 
anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er 
overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene 
fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette 
sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de 
sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen 
garanti for produktets egenskaber. 

 
Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal 
denne brugsanvisning altid medbringes. 
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