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HEY'DI QR KODE 
Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

PRODUKTKODER
Hey'di varenr:
1,5 kilo Hvit: ...................................... 653
1,5 kilo Lysgrå : ................................... 654
1,5 kilo Mellomgrå: ............................. 652
1,5 kilo Grå: ........................................ 655
1,5 kilo Koks: ...................................... 656
1,5 kilo Beige: ..................................... 657
5 kilo Hvit: ......................................... 667
5 kilo Lysgrå: ....................................... 663
5 kilo Mellomgrå: ................................ 668
5 kilo Grå: ........................................... 664
5 kilo Koks: ......................................... 665
5 kilo Beige: ........................................ 666
15 kilo Lysgrå: ..................................... 696
15 kilo Grå: ......................................... 697
15 kilo Koks: ....................................... 698
 
GTIN nr:
Se prisliste.

Nobb nr:
1,5 kilo Hvit: ............................ 41499880
1,5 kilo Lysgrå : ......................... 41499898
1,5 kilo Mellomgrå: ................... 50382685
1,5 kilo Grå: .............................. 41499906
1,5 kilo Koks: ............................ 41499914
1,5 kilo Beige: ........................... 41499922
5 kilo Hvit: ............................... 29448081
5 kilo Lysgrå: ............................. 25002288
5 kilo Mellomgrå: ...................... 50382693
5 kilo Grå: ................................. 25002296
5 kilo Koks: ............................... 25002304
5 kilo Beige: .............................. 28141786
15 kilo Lysgrå: ........................... 26784819
15 kilo Grå: ............................... 26784827
15 kilo Koks: ............................. 26784835

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med 
vann kan irritere hud og øyne. 
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid 
igangsettes.

TEKNISKE DATA
EN 13888 ..........................................CG2

Revisjonsdato: 01.03.17

Beskrivelse - Bruksområder
Hey'di Multifug er en sementbasert 
fugemasse som benyttes til fuging av 
keramiske fliser, mosaikk og klinker på 
gulv og vegg. Anvendelsestemperaturen 
bør ligge mellom +10 og +20 °C. 
Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, 
dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Alle varmekilder i rommet skal være avslått 
før arbeidet igangsettes. Gulvvarme må være 
avslått i god tid før liming og fuging. Fritt 
vann må ikke forekomme i fugene.

Utblanding
Hey'di Multifug blandes med ca. 0,3 liter 
rent vann pr. kilo pulver. Benytt helst drill 
med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter 
til klumpfri masse. La fugemassen stå i ca. 5 
minutter, juster evt. med litt vann og rør om 
på nytt. Hey'di Multifug er nå klar til bruk 
og må anvendes innen 1-2 timer. 

Bruksmåte
Hey'di Multifug påføres med gummisparkel 
eller fugebrett. Påfør massen diagonalt 
over fugene og se til at disse blir helt fylt. 
Romtemperaturen avgjør hvor store arealer 
som kan fuges om gangen, begynn derfor 
med små flater. Rengjøring påbegynnes når 
fugemassen har størknet litt, normalt etter 
20-30 minutter. Vær oppmerksom på at også 
flisens vannoppsug påvirker når rengjøring 
kan påbegynnes. Benytt en fuktig, rettskåret 

svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. 
Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og 
skyll svampen ofte. På vegg arbeides det 
ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr, puss 
over med tørr, myk klut eller rensepute til 
flisene er rene og fugene jevne. 
OBS! På sammenhengende flater anbefales 
det å bruke fugemasse fra samme 
produksjonsnummer og pakningsstørrelse. 
Forskjellig sug i flis og underlag, varierende 
vanntilsetning og ujevn uttørkning kan 
medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres 
med vann.

Etterarbeid - Tørketid
Unngå gjennomtrekk det første døgnet. 
Fugeslam på overflaten kan fjernes med 
Hey'di Rens KS tidligst 1 døgn etter 
fuging. Uglasserte fliser og klinker bør over-
flatebehandles med Hey'di Klinkerolje og 
Hey'di Klinkervask. Normalt kan et gulv 
belastes med gangtrafikk dagen etter fuging.

Forbruk
0,3-1 kilo pr. m² avhengig av fugebredde/
fugedybde og flisformat.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper 
innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning
1,5 kilo, 5 kilo pose og 15 kilo sekk.

HEY'DI  
MULTIFUG

Sementbasert fugemasse.
Til keramiske fliser, mosaikk og klinker på 
gulv og vegg. Fugebredder fra 3-12 mm. 

Vannfast - Frostsikker.


