
Fleksibel fugemørtel til fugning af keramiske væg- og
gulvbelægninger og naturstensplader.
Fugebredde fra 3 til 15 mm. Med prøvningsrapport.

Anvendelsesområder:
PCI Megafug egner sig særligt til fugning af keramiske

belægninger, hvor belægningen er anbragt på underlag, 

der kan arbejde. Til fugning af væg- og gulvbelægninger 

af hårdtbrændte klinker, fajancefliser, teglfliser og

naturstens- og gulvklinker indendørs og udendørs til fuger

med en fugebredde på 3-15 mm.

PCI Megafug indgår i PCI Vådrumssystem med MK-god-

kendelse.

Anvendelseseksempler:
Fugning af keramiske væg- og gulvbelægninger og

naturstensfliser i baderum, i boliger, på balkoner, terrasser

og facader, i vaskehaller og vaskerier, i industrilokaler med

stærk vådbelastning og ved trafikale byggerier som f.eks.

underføringer og banegårde.

Flexibel fugning af keramiske belægninger og naturstensfli-

ser på opvarmede overflader, betonelementer, gipskarton-

plader, gipsbelægninger, gulve med træbelægning og træfi-

berbelægning og på områder, som er udsat for større tem-

peratursvingninger.

Egenskaber:
PCI Megafug blandes med vand til en smidig fugemørtel,

som er let at arbejde med. Den udhærder revnefri og sej-

elastisk og er afrivningsfast som en traditionel cementbun-

den fugemørtel. 

PCI Megafug er modstandsdygtig overfor frost, tøsalt og

alle almindeligt anvendte rengøringsmidler i husholdning og

industri. 

Den er i modsætning til normale cementfugemørtler også

modstandsdygtig overfor kortvarig belastning med fortynde-

de syrer.

Forbrug:
Forbruget er afhængigt af fugebredde og dybde. Det ligger,

alt efter belægningsmaterialet, på følgende værdier (vejle-

dende):

Spaltfliser 24 x 11,5 cm: 

(10 mm fuge-bredde) ca. 2 kg/m² 

Fliser 20 x 20 cm: ca. 800 g/m²

Fliser 30 x 30 cm: ca. 650 g/m²

Underlag:
Fugen udkradses jævnt

i ca. halvdelen af flisens

tykkelse umiddelbart

efter påklæbningen.

Derefter lader man

klæberen hærde og ren-

ser fugen lige inden fug-

ningen med vand, så

den er fugtig.

Fleksibel cementbaseret fugemørtel

PCI Megafug®

til keramiske fliser og klinker



Klargøring af fugemørtelen:
Til 25 kg pulver anvendes ca. 5 l vand (5 kg/1 l, 1 kg/0,2 l).

PCI Megafug blandes med vandet i et rent kar til en pas-

sende konsistens, hviler i 3 minutter og omrøres atter inden

brug. Det anbefales at foretage omrøringen med en mørtel-

mixer påsat langsomtgående boremaskine.

Fugning:
Fugningen udføres på samme måde som ved almindelige

cementbundne fugemørtler.

Gulvfugning:
Den klargjorte PCI Megafug indarbejdes grundigt i fugen

med en gummiskraber eller lignende, der trækkes diagonalt

hen over fliserne. PCI Megafug kan også bearbejdes med

en fugemaskine.

Når fugen er lagt ud, fugtes overfladen let og overskydende

materiale fjernes med en svamp el. lign.

Begynd ikke for tidligt på efterbearbejdningen - mørtelen

må ikke kunne forskubbes med et fingertryk.

Hele fladen rengøres straks f.eks. ved at strø med kvarts-

sand, som derpå fejes væk. Forsigtighed ved sårbare over-

flader tilrådes.

Fugning på væg:
Fugemørtelen kommes godt ud i fugerne ved hjælp af en

gummispartel.

Den skal derpå trække lidt inden der anden gang påføres

et lag mørtel. Når mørtelen er tør, trækkes en let fugtig

svamp henover fladen. 

Det mørtelslør, der efter tørring viser sig på fliserne fjernes

første gang delvis med en let fugtig svamp og sidste gang

helt med en ren, tør klud.

PCI Megafug må ikke forarbejdes ved stærk indvirkning af 

varme og vand, træk og underlags- og omgivelsestempera-

tur under +5° C eller over +25°C.

Bemærk:
Fuger mellem hele flader ved indbygningsdele og rørgen-

nemføringer fuges med elastisk fugemateriale f.eks. PCI

Silcoferm S, silikonefugemasse (farvematchende).

Det anbefales ikke at anvende PCI Megafug Antrasit

udendørs, da der kan forekomme misfarvninger af fugen.

Rengøring af værktøj:
Værktøjet rengøres straks efter brug med vand. Udhærdnet

materiale kan kun fjernes mekanisk.

Lagerholdbarhed:
Ved tør opbevaring i tæt tillukket emballage er holdbarhe-

den 9 måneder.

Arbejdsmiljø:
Se særskilt sikkerhedsdatablad/-brugsanvisning

Mærkning: Xi, lokalirriterende.

Indeholder: Indeholder under 0,0002% (2 mg/kg) vandop-

løseligt chromat i forhold til den samlede mængde tør

cement. Der dannes calciumhydroxyd ved vandtilsætning.

Opbevares utilgængeligt for børn. Irriterer åndedrætsorga-

nerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Kommer

stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge

kontaktes. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med

huden og øjnene.

MAL-kode: 00-4 (1993)

PR-nr.: 1727050

Yderligere informationer:
BASF har en landsdækkende konsulentservice, som står til

rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og

vejleder gerne ved større projekter. For yderligere informa-

tion kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

BASF Construction Chemicals
Denmark A/S
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Telefon: +45 73 66 30 30

Fax +45 73 66 30 31

www.basf-cc.dk

BASF AS 
Risløkkveien 2 

N-0580 Oslo

Telefon: +47 22 72 78 00

Fax: +47 22 78 78 01  

www.pci-norge.no

BASF AB
Sjöflygvägen 44

SE-183 62 Täby

Telefon: +46 31-26 84 60

Fax: +46 31-26 84 80

www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/
arbejdspladsen og anvendelsesom-
råderne af vores produkter er meget
forskellige.
I produktinformationerne kan vi kun
beskrive almene retningslinjer for
forarbejdning af vores produkter.
Disse svarer til vores daglige kend-
skab.
Brugeren er forpligtet til at kontrollere
produktets egnethed og anvendelses-
muligheder for det forudgående for-
mål.
Ved specielle krav/formål bedes De
indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller
ukorrekte oplysninger i vores infor-
mationsmateriale. Vi henviser
generelt til vores salgs- og leverings-
betingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver

dette ugyldigt.

Okt. 2010 erst. jan. 2005

Tekniske data: 
Materialebasis: Tørmørtelblanding med 

elastificerende kunststoffer.

Blandevand: 0,2 l/kg pulver (20%).

Hviletid: 3 min.

Potlife*: Ca. 25 min.

Kan betrædes efter*: Ca. 2 timer.

Temperaturbestandighed: - 20°C - +80°C.

Forarbejdningstemperatur: + 5°C - ca. +25°C (underlag 

og omgivelser).

Kornstørrelse max: 0,5 mm.

Leveringsform:

Emballage: Kraftpapirsække med poly-

ethylenindlæg.

Indhold: 5 kg, 25 kg.

Farver: Manhattan, sandgrå, antracit,

cementgrå, bahamabeige, hvid.

* Ved 20°C og 65% relativ luftfugtighed. Højere temperatur 

forkorter og lavere temperatur forlænger de angivne tider.

PCI-Vådrumssystem, MK-godkendt : Væg: nr. 7.32/1144

Gulv: nr. 7.22/1143

Se iøvrigt PCI-Vådrumsbrochure

* PCI Gisogrund: Fugtspærrende primer.

* PCI Lastogum X: Vandtæt, flexibel membran.

* Tætningsbånd: Til hjørner og kanter.

* Tætningsmanchetter: Til gennemføringer ved rør og afløb.

* PCI FT Extra: Cementbaseret fliseklæber med 

extra klæbekraft.

* PCI Megafug: Flexibel, cementbaseret fugemørtel.

* PCI Silcoferm S: Elastisk silikonefugemasse.

* PCI Finfug: Cementbaseret fugemørtel, fin


