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Anvisning1

ARDEX fuger
Anvisning: Fugning af fliser

• Sådan fuges fliser med cementbaserede fugemasser

• Fugning på væg og gulv

• Minimér farveforskelle

Anvendelsesområde
Denne anvisning er en vejledning i, hvordan cementbaserede 
fugemasser fra ARDEX forarbejdes korrekt, så der opnås stærke og 
holdbare fuger, der fremstår fyldte, jævne og ensartede uden huller 
eller revner og med et minimum af farveforskelle.

Underlag
Fliserne og fugerne skal være rene og fri for støv, snavs, olie og 
andre skillemidler, som kan nedsætte fugemassens vedhæftning til 
bunden af fugen samt til flisernes kanter.

For at minimere risikoen for farveforskelle skal fugerne have en ens- 
artet dybde, og skal om nødvendigt kradses ud. Eventuel fliseklæb på 
kanten af fugerne kradses væk, og eventuelle fugekryds og fugekiler 
fjernes, før fugningen foretages.

Fuge på vægflise, som er rengjort, tør og ensartet i dybden.

Fugerne skal være tørre og fliseklæbernes angivelse for, hvornår det 
er muligt at fuge, skal altid overholdes. Bemærk at lave temperaturer 
forlænger tiden til fliseklæberen er klar til fugning. Desuden skal man 
være opmærksom på, at klæberen bag store fliser er længe om
at tørre ud, og ligeledes kan forlænge fliseklæberens nødvendige 
tørretid.

Afvaskning af fliser umiddelbart inden fugning bør undgås, fordi 
afvaskning kan opfugte fliseklæberen sådan, at der opstår forskelle i 
sugeevnen i fliseklæberen og/eller fliserne, hvis de er sugende.

Hvis der er kanaler bag fliserne, vil vand aflejres i kanalerne. Dette 
kan resultere i, at der opstår misfarvninger, fordi fugemassens V/C-tal 
ændres når fugemassen påføres.

Afvaskning af fliseklæber og andet skal altså foretages således, at 
fliseklæberen kan nå at tørre ud, inden fugemassen påføres. Der bør 
ikke fuges ved temperaturer under +5 ºC og over +30 ºC. Der bør 
ikke fuges i direkte sollys.

Blanding
Pulveret blandes i en ren beholder. Blandingsforholdet mellem pulver 
og vand skal altid overholdes. Til blanding af produktet anvendes 
rent, koldt vand.

Til blanding af fugemørtler anbefales et røreværk som Collomix med 
Type MK piskeris med ca. 500 omdrejninger i minuttet. Der røres i 
2-3 minutter.

Konsistensen og forarbejdningen af produktet forbedres væsentligt, 
hvis blandingen får en kort modningstid/hviletid på ca. 2-3 minutter, 
hvorefter der røres igen i 2-3 minutter. Konsistensen kan justeres 
efter anden omrøring ved at tilsætte en minimal mængde vand eller 
pulver til blandingen og røre sammen endnu en gang. Efter denne 
justering må der ikke tilsættes yderligere vand eller pulver til blandin- 
gen, da dette forringer trykstyrken og elasticiteten af fugen samtidig 
med, at risikoen for farveforskelle i den færdig fuge forøges.
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Note: ARDEX anbefaler modningstid/hviletid på alle fugemørtler; 
også på produkter med kort forarbejdningstid, som f.eks. ARDEX 
G10 m.fl.

 

Collomix Type MK piskeris er ideelt til oprøring af fugemasser.

I tilfælde af, at der skal røres flere blandinger, er det vigtigt, at alle 
blandinger får samme blandingsforhold, da der ellers opstår risiko for 
farveforskelle i den færdige fuge.

Der bør ikke oprøres mere fugemørtel end der kan anvendes inden 
for produktets forarbejdningstid.

Forarbejdning
Fugemassen påføres med et rent fugebræt med gummisål. Fuge- 
brættet trækkes hen over fugerne således, at fugemassen presses 
helt i bund. Træk rigeligt fugemasse på, så fugemassen fylder 
fugerne helt op. Når fugearbejdet er udført ordentligt, vil der altid 
sidde en forholdsvis stor mængde fugeslam på fliserne, og fugerne 
vil være fyldt op.

Træk så meget fugeslam af som muligt.

Det overskydende fugeslam skrabes af med fugebrættet ved at træk- 
ke diagonalt over fliserne, sådan at gummisålen ikke presses ned i 
fugerne, og at der fjernes så meget fugeslam på fliserne som muligt. 
Bemærk, at der altid vil sidde noget fugemasse tilbage på fliserne, 
efter der er trukket diagonalt.

Afvaskning
Den sidste rest af fugeslam afvaskes, når fugemørtlen er størknet så 
meget, at den er ”fingertør” i fugen.
 
Hvornår afvaskningen skal foretages, er meget afhængig af den 
flisetype, som fuges. På en meget stærkt sugende vægflise vil fuge- 
massen være fingertør allerede efter 10-20 minutter. En tæt, ikke 
sugende, hårdtbrændt flise vil være fingertør efter 40-50 minutter.

Når det er muligt at forme fugen med lidt vand på fingeren, er 
fugen klar til at blive vasket.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at med ARDEX fuger er det 
fugemassen i fugen, som skal være størknet og ikke den rest af 
fugeslam, som sidder på fliserne. Ofte er fugeslammet på fliserne 
hvidtørt, inden selve fugen er fingertør, og klar til at bliver vasket.

Første afvaskning med svampebræt og rent vand. Store cirkulære 
bevægelser løsner fugeslammet og former fugen.

Selve afvaskningen foretages ved at fugte fugeslammet op. Lad 
opfugtningen virke et par minutter, og begynd derefter at vaske med 
en opvredet svamp/svampebræt, som ofte skylles ren i vandet. Vask 
med blød hånd i store, cirkulære bevægelser sådan, at fugeslammet 
er løst.

Bemærk: Der skal altid vaskes med rent vand. Beskidt vaskevand 
skal skiftes.
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Der kan med fordel anvendes en blomsterforstøver til at sprøjte en 
tynd vandfilm på fugeslammet inden første afvaskning.

Når fugeslammet er løsnet, og fugen er formet som ønsket , trækkes 
1 gang med svampebrættet diagonalt på fugerne, sådan at fliserne 
er rene, og fugerne er jævne, glatte, skarpe og ensartede.

Svampebrættet trækkes diagonalt på fugerne. Træk 1 gang og skyl 
svampebrættet i rent vand hver gang, der er trukket over.

Bemærk! Efter kort tid vil vandet på flisernes overflade tørre op, 
og der vil ofte sidde et tyndt lag fugeslør tilbage på fliserne. Dette 
fugeslør bør tidligst fjernes, når fugen er belastningsklar og gerne 
dagen efter. Med ARDEX fuger brænder fugesløret ikke fast, og kan
vaskes af - selv efter flere uger. Til afvaskning anvendes rent vand og 
en flisesvamp eller et svampebræt. Undgå at anvende stærkt alkali- 
ske rengøringsmidler, som klinkerens, eddikesyre, citronsyre o.lign., 
da dette kan resultere i misfarvninger ved afvaskning på nye fuger, 
som endnu ikke er hærdet færdig.

Udfaldskrav
De færdige mørtelfuger skal fremstå fyldte, jævne, glatte, skarpe og 
ensartede uden revner e.lign.

Den færdige fuge skal fremstå fyldt, jævn, glat, skarp og ensartet 
uden huller eller revner.

Belastning/ibrugtagning
Produktets tørretid skal altid overholdes. Let gangtrafik på flise- 
belægninger må tidligst påbegyndes, når produkterne er tørre og 
belastningsklare. Brusebade bør vente til 7 dage efter fugningen. 
Hårde belastninger, som rullende trafik, rengøring med højtryksspule- 
re o.lign. bør vente 7 dage afhængigt af den valgte fuge (kontakt evt. 
ARDEX’ tekniske afdeling for rådgivning)

Videre forarbejdning, som f.eks. VVS-arbejde eller snedkerarbejde, 
må tidligst påbegyndes, når fugerne er tørre og belastningsklare. 
Gulvene skal afdækkes, inden andre entrepriser påbegynder deres 
arbejde.

Vedligehold
Inden flisebelægningen tages i brug første gang, bør der udføres en 
grundig rengøring med varmt vand tilsat almindelig PH-neutral univer-
salrengøringsmiddel. For yderligere information henviser vi til
vores rengørings- og vedligeholdelsesvejledning for ARDEX fugemas- 
ser ”Fugepleje”.
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Fejlkilder

Fuger giver af og til anledning til klager. Klagerne varierer og spæn- 
der over utilfredshed med fugefarven, fugens grovhed eller revner, 
misfarvninger og pinholes.

Dette afsnit forsøger at forklare nogle af de årsager, som giver 
anledning til klager.

Revner
Revner i fuger kan opstå af flere årsager, men viser sig ofte som 
beskrevet i et af tre følgende eksempler:

• Revnerne forekommer vinkelret på fugen, og vil ofte gå diagonalt 
fra flisehjørne til flisehjørne i krydset mellem 4 fliser.

• Revnerne forekommer langs med kanten af fliserne, ofte i begge 
retninger og ind i mellem med afspring af fuge i krydset mellem 4 
fliser.

• Revner forekommer midt i fugen på langs med flisen og samtidig 
med revner i tværgående retning med et vist interval.

Fuge med tydelige revner både diagonalt i krydset mellem 4 fliser 
og vinkelret i fugen mellem 2 fliser.

Revner, som opstår vinkelret på fugen umiddelbart efter fugningen (4 
til 6 uger efter), er normalt forårsaget som følge af forarbejdningen. 
Hvis fliser eller underlag er meget sugende, sådan at vandet suges 
hurtigt ud af den våde fugemasse, kan disse revner opstå.

Ligeledes kan træk over fugerne eller høje temperaturer medføre, at 
vandet fordamper hurtig fra fugens overflade og resulterer i revner 
som på billedet. Revner som disse kan desuden opstå, hvis fugemas- 
sen afvaskes for tidligt, altså at fugemassen ikke er ”fingertør” og 
størknet tilstrækkeligt. Dette ses f.eks. på ikkesugende fliser, hvor 
afvaskningen er foretaget for tidligt, sådan at vaskevandet er blevet 
masseret ind i fugemassen. Dermed er fugemassens blandingsfor- 
hold ikke længere overholdt. Fugemassen indeholder nu en større 
mængde vand, som skal fordampe fra fugen, hvilket resulterer i 
svindrevner, som dem på billedet. Denne form for revner kan udbed- 
res ved at kradse fugen ud og fuge fliserne en gang til.

Revner på langs med kanten, som opstår længe efter fugningen, eller 
hvis fliserne er blevet udsat for kraftig belastning, er ofte forårsaget 
af bevægelser.

Fuge med tydelige revner langs flisernes kanter. Revnerne går i 
begge retninger og ofte med diagonalt spring i krydset mellem 4 
fliser.

Bevægelserne kan være opstået på grund af en forkert underkon- 
struktion, som f.eks. et trægulv, der ikke er tilstrækkelig understøttet 
eller et gulv med gulvvarme, hvor der ikke er tænkt på bevægelses- 
fuger. Disse revner genkendes ofte på at være tydeligt synlige og 
gennemgående langs fugerne over flere fliser. Der vil med tiden fore- 
komme afskalninger, særligt i krydsene mellem 4 fliser. Ved revner på 
langs af kanten er det nødvendigt at finde årsagen til bevægelserne 
og ændre eller forstærke hele konstruktionen for at forhindre, at 
fugerne revner igen. Det vil med andre ord være nødvendigt at fjerne 
fliserne og starte forfra igen.

Revner midt i fugen kan både være små fine revner og lidt større kraf- 
tige revner. Disse revner opstår, når fliser fuges med en fugemasse, 
som ikke er beregnet til fugebredden mellem fliserne. På dette billede 
er anvendt en forholdsvis finkornet fugemasse til max. 10 mm på en 
fuge, som er 30 mm. Der ses 2 langsgående, fine revner i fugen.
Revnerne kan også opstå, hvis der anvendes en fugemasse, som er 
for grov i forhold til fugens bredde. Hvis en grovkornet klinkefuge, 
som er beregnet til 4 mm fuge, anvendes til fugning af 2 mm fuger, 
er der risiko for, at de grove korn forhindrer, at fugen fyldes helt op, 
og der opstår et hulrum nederst i fugen. Disse hulrum vil over tid 
forårsage revner midt i fugen. Revner midt i fugen undgås ved at 
anvende en fugemasse, som er beregnet til den fugebredde, som 
fliserne lægges med.

Fuge med hårfine revner midt i fuge og på langs af flisen.
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Farveforskelle
ARDEX tilbyder farveprøver på hjemmeside, i brochurer og som 
fysiske fugeprøver. Disse skal udelukkende betragtes som vejledende 
som grundlag for at foretage et kvalificeret valg af fugefarve. Fuge- 
massen i den færdige fliseoverflade kan variere fra de vejledende 
farveprøver af årsager, som er forsøgt forklaret i dette afsnit.

Generelt betragtet vil pulver, som blandes med vand fordele pigment, 
cement og fyldstoffer homogent i hele spanden. Det vil altså ikke 
være muligt at have ”pletter” med mørkere farver i den ene side af 
spanden og lysere i den anden.

Påvirkning Årsag Lysere Normal Mørkere

Vand-
tilsætning

Mere vand end 
foreskrevet -

Mindre vand end 
forskrevet -

Underlag

Våde underlag 
f.eks. nystøbt 
afretningslag

-

Tørre underlag - -

Vandoptag i 
fliser

Sugende fliser -

Ikke sugende fliser -

Udtørringstid

Hurtig udtørring 
pga. høj tempe- 
ratur

-

Langsom udtørring 
pga. lav tempe-
ratur

-

Rengøring

Stor vandtilførsel 
ved afvaskning -

Lille vandtilførsel 
ved afvaskning -

Skemaet viser, hvordan fugefarven kan ændre sig som følge af 
forskellige V/C-tal (forholdet mellem vand og cement). F.eks. vil 
den samme blanding fugemasse give farveforskel på sugende og 
ikke sugende fliser

Farveforskelle i cementbaserede fuger kan opstå, fordi fugemateria- 
let påvirkes forskelligt ved forarbejdningen og ved afhærdningen.

Den hyppigste årsag til farveforskelle i fuger er uens tørring/hærd- 
ning og ukorrekt hydration af cementen i fugematerialet.

Meget ofte er farveforskelle i fugerne forårsaget af f.eks. tidspres, 
dårligt arbejdsklima, lave temperaturer m.v.

Det vigtigste ved fugning er at huske, at V/C-tallet altid skal være ens! 
Skemaet viser årsager, som ofte ændrer fugefarverne, når V/C-tallet 
ændres.

Fuge med limrester fra tandspartlen i fugen og et fugekryds, som 
stadig sidder mellem fliserne.

Limrester i fugen giver ofte farveforskelle i den færdige fuge, og skal 
derfor undgås!

Fugedybden skal være ens på alle fugerne og på hele fladen, fordi 
fugedybden påvirker fugemassens tørreegenskaber.

Hvis der sidder fliseklæb på flisens kant, vil dette kunne resultere i 
farveforskelle, fordi fliseklæberen vil forrykke sugeevnen på flisen i 
fugen. F.eks. vil en sugende flise med fliseklæb i siden suge mindre 
der, hvor klæberen sidder end der, hvor kanten er ren.

Fænomenet vil være omvendt hvis flisen er ikke sugende.

Fugekryds skal altid fjernes! Fugekryds resulterer i, at fugedybden er 
mindre henover fugekrydsene samtidig med, at de er lavet af plast, 
som ikke suger vand. Efterladte fugekryds betyder ofte lysere fuger 
lokalt over det efterladte kryds! Problemet er størst på sugende 
vægfliser, men forekommer også i mindre omfang på tætte, ikke 
sugende gulvfliser.

Vægflise som er fuget uden at fjerne flisekryds og skrabe flise-
klæberen væk inden fugningen. Resultatet er meget synlige farve-
forskelle, som er permanente og ikke kan fjernes.
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Foruden emnerne nævnt i skemaet er de efterfølgende emner også 
årsag til farveforskel i fugerne:

• Forskellig vandmængde fra blanding til blanding

• Ujævn vandoptagelse på kanten af flisen; f.eks. fra uensartet 
glasurdækning.

• Varme fra sol eller stærkt arbejdslys på partier af vægge eller gul- 
ve betyder, at temperaturen øges lokalt og dermed, at hærdning/ 
udtørring accelererer.

Udfældninger
Ofte ses grå eller hvide udfældninger lokalt i fugerne. Udfældninger- 
ne kan vise sig på forskellig vis. I nogle tilfælde er udfældningerne 
”kun” lokaliseret som hvide aftegninger af nogle cm´s længde fordelt 
vilkårligt på hele flisearealet, mens de i andre tilfælde er lokaliseret i 
hele fuger på mindre flisearealer.

Farveforskelle i fuge mellem tætte, ikkesugende fliser på væg.

Udfældningerne kan opstå af flere årsager. Ofte opstår udfældnin-
gerne på ikkesugende fliser. Der er en svag tendens til, at ud-
fæld- ningerne forekommer oftere på gulv end på væg. Årsagen til 
udfældningerne er ofte, at afvaskningen af fugeslammet foretages, 
mens fugeslammet stadig er vådt, og inden fugen er fingertør, som 
beskrevet i afsnittet om afvaskning på side 2. Det betyder, at afvask- 
ningen tilfører mere vand til den våde fuge, hvilket kan medføre, at 
der kommer farveforskelle eller udfældninger i den færdige fuge.

En anden form for udfældninger opstår på grund af vandopløselige 
salte, som består af kalciumhydroxid, og stammer fra cementen i 
enten fliseklæberen eller fra våde underlag, f.eks. beton, afretnings- 
lag, gasbeton e.lign. Udfældningerne kan undgås, hvis fliseklæber 
og underlag får tilstrækkelig tid til at tørre. I langt de fleste tilfælde 
kan udfældningerne fjernes permanent ved at vaske fliserne med et 
rengøringsmiddel, som f.eks. Deterdek fra FILA.

Pin-holes
Det kan forekomme, at der opstår bittesmå lufthuller i den færdi- ge 
fuge. De observeres mest i lyse fuger, da de er svære at se i
fugefarver som f.eks. antracit. Vi kalder hullerne pinholes, fordi de er 
bittesmå, og mest ligner indtryksmærker fra en knappenål. Pinholes 
opstår af to forskellige årsager. Den første kan skyldes, at der piskes 
luft i fugemassen når fugen røres op. Hvis fugemassen røres op med 
et forkert piskeris og med meget høje omdrejninger, vil der kunne 
blandes luft i fugemassen, som efterfølgende sætter sig i fugens 
overflade og kommer til syne når fugen er tør.

Fugemørtel

Fuge med limrester fra tandspartlen i fugen og et fugekryds, som 
stadig sidder mellem fliserne.

Den anden årsag opstår, hvis der er kanaler i fliseklæberen under 
flisen. Når fugemassen påføres og fugerne fyldes, vil der opstå et 
vacuum i luften i kanalerne, som vil udligne sig ved at lave en fin luft- 
boble, som altså ses som et lille hul. De fleste murere opdager denne 
type af lufthuller, og sætter dem ud samtidig med, at de vasker fuger- 
ne, hvorfor det er meget sjældent, vi får klager over dette emne.

Fugning af natursten
Natursten (marmor og sandsten) og kalksten (f.eks. juramarmor, 
ølandsten og visse skifre) kan have problemer med at blive misfar- 
vet på kanterne af stenen, når de bliver fuget. Misfarvningerne er 
permanente, og kan ikke fjernes med rengøringsmidler eller ved at 
slibe stenene. Misfarvningen skyldes, at cementen, som benyttes i de 
fleste fugemasser, reagerer med stenens mineraler, som ændres og 
resulterer i, at stenen ændrer farve, der hvor stenen har kontakt med 
fugemassen. Omfanget af misfarvningen kan variere. Der findes
eksempler på misfarvning fra et par mm bredde og helt op til 40 mm.

Jurabeige marmor med 1,5 - 2 cm brede kantmisfarvninger.

Ud over problemet med den cementbaseret fuge som kan give kant- 
misfarvninger, er det også kendt, at silikonefuger kan give samme 
problemer med misfarvning af kanterne på f.eks. marmor.

Udover misfarvning af stenens kanter, ses også misfarvning af hele 
stenens overflade. Dette sker på stærkt sugende sten, som f.eks. 
kalksten, og opstår, fordi fugemassens pigmenter fylder stenens 
porer, når fugemassen påføres med fugebrættet. Hvis f.eks. en beige 



6 7Fugning af fliser

sten, som juramarmor, bliver fuget med en antracit fugemasse, vil 
resultatet blive, at stenens porer bliver fyldt med sort fugemasse, og 
stenens overflade får et beskidt og grimt udseende.

For at undgå problemer på natursten, er der to emner, der skal være 
fokus på.

For det første: Vælg altid fugemasser, som er specielt udviklet til 
fugning af natursten. ARDEX producerer ARDEX G10 og ARDEX ST, 
som begge er specielt udviklet til fugning af natursten.

For det andet: Vælg altid en fugemasse med en farve så tæt på ste- 
nen som muligt. Hvis stenen er jurabeige, skal der altså fuges med 
ARDEX G10 jurabeige og ARDEX ST jurabeige.

ARDEX G10 jurabeige vil stadig fylde porerne på stenen, men efter- 
som fugemassen har samme farve, vil stenens overflade ikke blive 
beskidt og grim at se på.

Lys, beige kalksten, som er fuget med en grå fugemasse, der er 
påført med fugebræt på hele stenens flade. De grå farvepigmenter 
har sat sig i stenes porer og resultatet er en grim og permanent 
misfarvning af stenen.

Bemærk: Til natursten skal der altid anvendes specielle rengørings- 
midler. Sure og stærkt alkaliske rengøringsmidler ødelægger både 
sten og fuger. I mange tilfælde vil det være en god ide at imprægnere 
stenene efter de er fuget, og inden stenene belastes. For mere infor- 
mation om rengøringsmiddel og imprægning anbefaler vi at kontakte 
leverandøren af naturstenene.

Sorte belægninger på fugerne
I mange brusekabiner opleves begroninger i fugerne. Begroningerne 
er som regel sorte, men kan også forekomme i pink, grå og brune 
farver. Begroningerne kan være i form af små pletter i fugen til at 
dække fugen helt.

Skimmelbegroning på silikonefuge i hjørnet af brusekabine.

Begroninger forekommer mest på silikonefuger, men ses også på 
både cement- og epoxyfuger.

Begroningerne opstår som regel ved hyppig anvendelse af brusekabi- 
nen 1-2 år efter, at badeværelset er taget i anvendelse. Fænomenet 
starter næsten altid i hjørnerne mellem gulvet og væggene i bruseka- 
binen, og spreder sig ud herfra.

Begroningerne skyldes skimmelsvampe, som vokser på overfladen. 
Skimmelsvampe trives bedst i fugtige og varme omgivelser, hvorfor 
de ofte opleves i brusekabinen. Grundig udluftning mens brusekabi- 
nen benyttes og en aftørring af overfladerne i brusekabinene efter et 
bad, vil nedsætte problemet.

Skimmelsvamp vokser rigtig godt på ru overflader, som f.eks. kalkbe- 
lægninger. Derfor vil jævnlig rengøring med et rengøringsmiddel, som 
også fjerner kalk, kunne nedsætte problemet. Husk at skylle efter 
med rent, koldt vand, da rengøringsmidler, som fjerner kalk, også vil 
angribe og ødelægge en cementbaseret fuge på længere sigt. Når 
der er skyllet efter, tørres overfladerne og nu har man gjort alt, som 
er muligt for at komme problemet til livs.

Voldsom skimmelbegroning på cementfuge på vægfliser.

Hvis der alligevel opstår skimmelvækst, vil denne kunne fjernes med 
disinfektionsmidler, som f.eks. klorin, rodalon eller hysan, som påfø- 
res på den skimmelramte fuge. Der kan evt. benyttes en tandbørste 
til at skure fugen ren.
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Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. 
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsregle-
menter og bygnings- eller industrinor mer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.

Bemærk: De nævnte midler skal sidde og virke noget tid, inden der 
børstes, og fugen bliver ren. Igen er det vigtigt at skylle med rent 
vand efter rengøringen og huske at tørre af til sidst.

Forkert rengøring af fugeslør
Hvis afvaskning af fugeslammet foretages som beskrevet i denne 
anvisning, vil der være minimalt med fugeslør tilbage på fliserne. 
Dette fugeslør vil uden problemer kunne fjernes med rent vand og en 
svamp. Alligevel sker det ofte, at der benyttes stærkt alkaliske
rengøringsmidler, som f.eks. citronsyre, eddikesyre m.v. til rengøring 
af det sidste fugeslør.

Det er heller ikke ualmindeligt, at der tilmed benyttes opløsninger, 
som er alt for stærke, og at rengøringsmidlerne ikke neutraliseres 
med rent vand efter afvaskning med disse syreholdige rengøringsmid- 
ler. Hvis disse rengøringsmidler anvendes inden fugen er tilstrække-
ligt afhærdet, opstår der varige farveforskelle i fugen. Derfor frarådes 
det kraftigt at benytte syrebaserede rengøringsmidler på fliser, som 
lige er fuget og hvor fugemassen endnu ikke er fuldt afhærdet.

Bemærk: Der findes andre former for fejl i fuger, som ikke er omtalt 
i denne anvisning. Kontakt venligst ARDEX, hvis der er tvivl om fejlen 
og dens årsag.

Henvisninger
For tekniske oplysninger om ARDEX cementbaserede fugemasser 
henviser vi til følgende datablade:

• ARDEX G7N FLEX 2-15
• ARDEX G8S FLEX 1-6
• ARDEX G9S FLEX 2-15
• ARDEX G10 naturstensfuge
• FK hurtighærdende belastningsfuge
• GK grovkornet, hurtighærdende belastningsfuge

For information om fuger i hårdt belastede områder, som f.eks. 
industrikøkkener, automobilvaskehaller, terapibade o.lign. henviser vi 
til databladene på vores epoxyfuger:

• ARDEX WA epoxyfuge
• ARDEX RG 12 1-6

For information om klæbning af fliser henviser vi til ARDEX anvisning 
”Montage af fliser”.

For information om forarbejdning af vådrumsmembraner henviser vi 
til ARDEX montagevejledning ”Vådrumsmembraner”.

På www.ardex.dk kan alle ovennævnte datablade og anvisninger 
downloades. Der er også en video ”Sådan bruger du ARDEX fugemas- 
ser korrekt”, som viser, hvordan der fuges med ARDEX fugemasser.


