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Fugenmasse MS 
 

Elastische kit, 1K 
 

 

 
 

Voor het elastisch afdichten van aansluitvoegen, speciaal  van keramisch tegelwerk. 
Niet mechanisch te belasten voegenkit conform EN 15651-1. 
 

 

• Bestand tegen veroudering en weersinvloeden 

• Bestand tegen UV-licht 

• Duurzaam elastisch 

• Bevat geen oplosmiddel, isocyanaat of siliconen 

• Glad af te werken 
 

 

 

Type bindmiddel 
 

1 K – Hybride kit 
 

Soortelijke massa Ca. 1,45 g/ml conform DIN 53479 
 

Temperatuurbestendigheid 
 

- 40 °C - 90 °C 

Toegelaten vervorming 25 % 
 

 

Voorbereidende werkzaamheden 
 

Zĳkanten van de voeg moeten vrĳ zĳn van stoffen die de hechting kunnen 
verminderen. 

Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met Primer 150. 

 
Voorbehandeling ondergrond 
 

Het hechtvlak moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van olie, vet en stoffen 
die de hechting kunnenverminderen. 

Als rugvulling van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig 
dat de juiste verhouding voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt conform DIN 
18540. 

 
Verwerking 
 

Fugenmasse MS gelijkmatig in de voorbehandelde voeg spuiten. 

Voordat zich een huid heeft gevormd de kit gladstrijken met een zeepoplossing van 
een neutrale, niet verkleurend middel. Te veel aan zeepoplossing direct verwijderen. 
De verdraagzaamheid van de zeepoplossing met het aangrenzend oppervlak vooraf 
testen. 

 
Verbruik 290 ml voor ca. 12,4 m voeglengte (5 x 5 mm)  

290 ml voor ca. 3,1 m voeglengte (10 x 105 mm)  

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. 
 
 
 
 
 
 

Toepassing 

Producteigenschappen 

Technische gegevens 

Verwerkingsgegevens 
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Verwerkingsomstandigheden Tijdens het verwerken en drogen moet de temperatuur van het materiaal, de 
ondergrond en de omgeving tussen de 5 °C en de 35 °C liggen. 

Niet in de directe zon en op opgewarmde oppervlakken de kit verwerken. 

 

Droogtijd Vorming van een huidje na ca. 10 minuten bij 23 °C en 50 % rlv. 

Droogt ca. 2 mm diep in de eerste 24 uur bij 23 ° C en 50 % rlv. 

Overschilderen 
Voordat overgeschilderd kan worden moet de gehele voegdiepte van de kit zijn 
doorgehard. 
 

Reinigen gereedschap Direct na gebruik met terpentine reinigen. 

Uitgeharde kit mechanisch verwijderen. 
 

 

Koel, droog en tegen zonlicht beschermen. Ingesloten, originele verpakking min. 12 maanden houdbaar. 

 

 

Kleur Wit 
Beige 
Steengrijs 
Natuurgrijs 
Antraciet 

 
Verpakking Kitkoker ca. 290 ml 

Doos met 12 kitkokers 
 

 

Veiligheidsvoorschriften 
 

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. 

Voor actuele informatie raadpleeg het meest actuele veiligheidsinformatieblad. 
 

Transport Het product is geen gevarengoed. 
 

Afval Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving 
 

EU-grenswaarde VOS 
 

Niet van toepassing. 
 

Technisch advies Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen 
niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden 
behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht 
advies aan. Wij adviseren u graag. 

 

 

 

 

ALSECCO NEDERLAND 
Koperslager 2 
NL-3861 SJ  Nijkerk 
Tel. +31 (0)33-2475000 
Fax. +31 (0)33-2451833 

www.alsecco.nl  
info@alsecco.nl  

Deze Technische Informatie werd samengesteld op basis van de laatste stand in de techniek en onze ervaring. Gezien de 
grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze 
Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontheven van de 
verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde 
ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische 
Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. 
Technisch advies: In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende technische problemen met hun 
oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van alsecco in 
uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren. 

 

Opslag 

Te leveren in 

Aanvullende gegevens 

http://www.alsecco.nl/
mailto:info@alsecco.nl

