101 FUGEFJERNER
Effektiv fjerning av fuger
• Rask og sikker fjerning

av gamle mykfuger

• Sikker i bruk, forårsaker

ikke riper i overflater
(eks. fliser)

• Enkel i bruk gjennom

et ergonomisk grep
med gummiert flate

101 serien – fra leverandøren av

i Norge.

www.101.as
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EGENSKAPER

TEKNISK INFORMASJON

101 FUGEFJERNER er laget av solid hardplast, med
en gummiert flate som gir et optimalt ergonomisk grep. Endene med to forskjellige skraper fjerner
enkelt, raskt og effektivt enhver form for myk fugemasse. 101 FUGEFJERNER er sikker i bruk og skader
ikke omkringliggende overflater, som f.eks. fliser.

Farge: Grønn

BRUKSOMRÅDER

FORPAKNING

101 FUGEFJERNER er ideell til å fjerne gamle fuger
uten å skade underlaget, f.eks. rundt kjøkkenbenken,
vasken, badekaret o.l., på fliser, benkeplater, panel etc.

Forpakning
1 stk blister

Art.nr

EL-nr.

NRF-nr

NOBB-nr

T599649

8835029

9511462

42552875

BRUKSANVISNING
1. Press fugefjerneren inn i fugen slik at enden
med forsenkning hviler mot begge sidene.
2. Skyv den gjennom fugemassen slik at den
skjærer og løfter opp den gamle fugen.
3. Etter utskjæring skrapes eventuelle rester av
fugemasse fra overflaten med den flate enden.
For fjerning av sementbaserte fuger må man
benytte redskap av metall. Det anbefales ikke å
bruke aggressive kjemiske produkter, som f.eks
Sitrusrens, sammen med 101 FUGEFJERNER da
dette kan løse opp plastmaterialet i produktet.

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres
uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det
endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle
bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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