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ELASTOFILL® 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elastisk acryl fugemasse 
 

Gummiagtig fugemasse med permanent høj  

elasticitet (> 900%) efter fordampning  

Tåler store vejr- og temperatursvingninger 

Alkaliebestandig  

Meget holdbar 

Vandtæt 

 

 

 

http://www.arma-tube.dk/


WWW.ARMA‐TUBE.DK 

 

 

ELASTOFILL® 
 

 

 

BESKRIVELSE 

Elastisk overmalbar acryl fugemasse til tætning, fugning og spartling. 

Til indendørs opgaver. 
 

ANVENDELSE 

Til tætning, fugning, reparation, limning på beton, træ, metal, glas,  

hård PVC, fliser, puds, aluminium, bitumen mv. 

 

TEKNISKE DATA 

Vægtfylde: ± 1,3 g/cm³ 
 

TØRRETIDER v/ 20° C/RH 50% 

Berøringstør: 3 timer, 8 mm lagtykkkelse 

Håndteringstør: 8 timer, 8 mm lagtykkelse 

Genbehandling: 1 døgn, 8 mm lagtykkelse 

Gennemhærdet: ± 1 uge, 8 mm lagtykkelse 
 

TEORETISK RÆKKEEVNE  

± 6 m ved max. 10 mm våd lagtykkelse og 15 mm dyb. 

 

ANBEFALET VÅD LAGTYKKELSE 

Fugemassen skal lægges med maks. 10 mm våd lagtykkelse. 
 

OVERFLADEFORBEREDELSE 

Mindre revner slibes ud i V-form til de er ca. 0,5 cm brede. Hvis  

revnerne er dybere end ½ x bredden, ilægges bagstop inden fugning.  

Revner skal primes med Pegafix. Hård PVC forbehandles med Primer  

44 HS. Metal og glas primes med fortyndet Noxyde.   

BRUGSANVISNING 

Værktøj: Manuel sprøjtepistol (dyse efter eget valg), spartel, paletkniv 

eller limpistol (ca. 3 mm åbning). 

ARBEJDSBETINGELSER 

> 5° C / luftfugtighed max. 80% 
 

RENGØRING 

Vand. Hærdet Elastofill kan kun fjernes mekanisk eller ved blødgøring 

med syntetisk fortynder, hvorefter det kan gnides eller skrabes væk. 

BEMÆRK 

Elastofill skal glattes med en finger eller med en klud vædet i fortynder 

eller i sæbevand. Overfladen, som er i kontakt med luften, skal være 

tilstrækkelig stor, da Elastofill bliver gummiagtig, når vandet er fordampet. 

På porøse/sugende overflader skal der altid bruges en passende primer.   

Elastofill kan overmales med acrylmalinger som Murfill, Paracem, 

Paracem Semi-Gloss, Pegacryl Satin samt med alkydmalinger i højglans 

og satinglans.  

SIKKERHEDSDATA 

VOC indhold: 5 g/l 

Flammepunkt: Ikke brændbart 

Bemærk:  Læs sikkerhedsdatablad på produktet 

   samt informationer på tuben. 
 

OPBEVARING / HOLDBARHED 

2 år i ubrudte tuber, forudsat produktet opbevares i tæt lukket original- 

emballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5°  

og 35° C.               

 Datablad udarbejdet: 12.04.2021 / is 
 

 

 

Betingelser: Informationerne i dette datablad er ifølge vor bedste overbevisning korrekte og er opgivet i god tro. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget  
ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Produktet skal opbevares, håndteres og påføres i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som findes på vor hjemmeside, 
eller som kan rekvireres hos teknisk service på 9712 7266. Det er forbrugerens ansvar at være i besiddelse af det nyeste datablad. RUST-OLEUM Europe forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i  
det tekniske datablad. 
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      Rust-Oleum Netherlands B:V 

Zilverenberg 16      
5234 GM’s-Hertogenbosch 
The Netherlands 

           T : +31 (0) 165 593  636 
      info@rust-oleum.eu

 
 

Tor Coatings Ltd                
(Rust-Oleum Industrial) 

Shadon Way, Portobello Ind. Estate 

Birtley, Chester-le-Street 

DH3 2RE United Kingdom   

T:  +44 (0)1914 113 146 

info@rust-oleum.eu 

 

N.V. Martin  Mathys S.A. 

Kolenbergstraat 23 

 3545 Zelem  

 Belgium 

 T : +32 (0) 13 460  200 

 info@rust-oleum.eu
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