UTSKIFTING AV
SANITÆRFUGER
BYTE AV
SANITETSFOGAR
P R O F E S S I O N A L

NO:
Skjær ut fugen fra begge sider med f.eks. 101
FUGEFJERNER og trekk den ut. Pass på at kniven ikke
går så dypt at den skader membranen under fugen.
Påfør REMOVE ALL og la virke for å løsne eventuelle
fugerester på overflatene. Skrap overflatene rene for
rester av fugemasse med f.eks. 101 FUGEFJERNER
og støvsug samtidig nøye. Når alle rester av gammel
fugemasse er fjernet, rengjøres overflaten med TEC7
CLEANER eller MULTICLEAN før man fuger på nytt.
Andre typer kjemiske silikonfjernere anbefales ikke
brukt, da gjenværende rester av denne kan løse opp
den nye fugen.

SE:
Skär ut fogen från båda håll med t.ex. 101
FOGBORTTAGARE och dra ut den. Se till att kniven inte
går så djupt att den skadar membranen under fogen.
Applicera REMOVE ALL och låt verka för att lossna
eventuella fogräster på ytorna. Skrapa ytorna rena från
rester av fogmassa med t.ex. 101 FOGBORTTAGARE och
dammsug samtidigt noga. När alla rester av gammal
fogmassa är borta, rengör ytorna med TEC7 CLEANER
eller MULTICLEAN innan det fogas om. Annan typ av
kemisk silikonborttagare rekommenderas inte att
använda, då kvarvarande rester av denna kan lösa upp
den nya fogen.

Produktene i Tec7-serien gjør bygging,
reparasjon og vedlikehold enklere, mer miljøvennlig og mer økonomisk. Produktene er
universelle og har så høy kvalitet at de leveres
med 5 forskjellige garantier og forsikringer.
Tec7-produktene brukes av både private og
profesjonelle håndverkere og selges gjennom
byggevare-, jernvare-, farge-, VVS- og ELforhandlere over hele landet.

Produkterna i Tec7-serien gör underhåll,
konstruktion och reparation enklare, mer
miljövänlig och mer lönsamt. Produkterna är
universella och har så hög kvalitet att de levereras
med 5 olika garantier och försäkringar.
Tec7-produkterna säljs till både proffs och
konsument via välsorterade butiker inom
färg-/järn-/byggfackhandeln i hela Sverige.
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