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Produktbeskrivelse
Resiblock Resifix Commercial er et selv
hæftende fugesand til flise og stenbelæg
ninger. Resiblock Resifix Commercial 
fungerer også i fuger som er bredere 
end den normale standard på 23 mm. 
Resiblock Resifix Commercial fejes ned i 
belægningens fuger og danner herefter 
en uigennemtrængelig plastcement, som 
binder på belægningens kanter ved
tilsætning af vand. Resiblock Resifix 
 Commercial er et prisvenligt alternativ
sammenlignet med andre tilsvarende 
fugeprodukter.

Fordele
•  Resiblock Resifix Commercial kan 

 anvendes i næsten alle fugebredder.
•  Fungerer under stort set alle klimatiske

forhold.
•  Resiblock Resifix Commercial er 

 anvendelig til både beton, lerbrændte 
og naturstens belægninger.

•  Fixerer fugesand i både fleksible og stive 
belægninger.

•  Afgiver ikke lugt.
•  Resiblock Resifix Commercial er 

 UVbestandig.
•  Modstår ukrudtsspirring fra vindførte 

frø.
•  Ændrer ikke belægningens farve.
•  Gør ikke overfladen glat.
•  Kan anvendes året rundt ved tempera

turer over 5° C.
•  Tillader at belægningen efterfølgend kan 

optages og genlægges.

Anvendelighed
Resiblock Resifix Commercial er ideel til 
forankring af fuger i almindelige flise
og stenbelægninger, hvor problemer med
erosion af fugesandet pga. spulning og
nedsivning ønskes elimineret. Endvidere
løser det problemet med bortvaskning af
fugesandet på skrånende arealer og på
steder som hyppigt oversvømmes, ligesom
problemer med gravende insekter, samt
rodfæste for græsser og ukrudt reduceres.

Funktion & egenskaber
•  Fast og permanent fuge.
•  Vind og vandbestandig.
•  Let at påføre – kræver ingen specielle 

færdighedder eller værktøj.
•  Efterlader ikke mørtelstænk.
•  Påvirkes ikke af frost og vejsalt.

Anvendelsesområder
•  Terrasser
• Ganarealer
• Legepladser
• Poolområder
• Hældende belægninger
• Vindblæste arealer

Ikke velegnet til
Tungt befærdede arealer, havnefronte
luftvavne kørebaner og tankstationer.  
Her anbefales brug af RESIBLOCK 22.

Generelle tekniske data
Rækkeevne: I normal fuge ved  
SF/Herregårdssten ca. 25 kg pr. 10 kvm.

Rengøring af værktøj: Med vand – 
rengøres straks.

Tørretid: 72 timer ved 20° C.

Opbevaring / holdbarhed: Opbevares tørt / 
12 måneder uåbnet.

Flammepunkt: Ikke brandbart.

Mængder: Poser a 25 kg.

Transportspecifikation: Ikke klacificeret 
som farligt gods.

Datablad

Resifix – til effektiv forsegling  
af belægningers fuger
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Tekniske data for Resiblock Resifix Commercial

Anbefalet fugebredde 2 – 3 mm

Hærdning Afhængig af tempera
tur og fugtindhold i 
belægningsmaterialet.

Holdbarhed 12 måneder i uåbnet 
emballage.

Friktion (typiske testværdier)

Overflade Pendultest resultat

Betonfliser ubehandlet 69

Betonfliser Resiblock Resifix Commercial behandlet 69
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1.    Sørg for at belægningens overflader er 
tørre og fri for snavs.

2.    Påfør kun Resiblock Resifix 
 Commercial når der ikke er risiko for 
regn under udlægningen.

3.    Påfør ikke Resiblock Resifix Commer
cial ved temperaturer under 5° C.

4.    Resiblock Resifix Commercial fejes 
diagonalt ned i fugerne ved hjælp 
af en fin kost. Når et tilstrækkeligt 
areal er bearbejdet, så køres det 
over i overlappende længder med en 
pladevibrator med gummisål. Herefter 
fordeles yderligere materiale i fugerne 
og processen gentages indtil fugerne 
er fyldte og der ikke kan vibreres 
mere fugemate riale ned i dem. Den 
anvendte mængde bør svare til det 
der anvendes ved brug af normalt 
fugesand.

5.    Fjern omhyggeligt alt overskydende 
Resiblock Resifix Commercial fra 
flisernes / stenenes overflade og 
ned til fugens overkant, da efterladt 
fugemateriale efterfølgende vil være 
besværligt at fjerne.

6.     Aktiver hærdningsprocessen i 
Resiblock Resifix Commercial ved at 
påføre rigeligt vand. Brug slange eller 
vandkande med spreder. UNDLAD 
SPULING, da dette kan transportere 
fugematerialet bort inden det har sat 
sig. Gentag påførsel af vand indtil 
vand er absorberet i alle fuger.

7.    Behandlede områder kan betrædes 
umiddelbart efter behandlingen, men 
bør helst tørre op først.

8.    Behandlede områder bør ikke rengøres 
før 28 dage dage efter behandlingen.

9.    Brug støvmaske og arbejdstøj når 
der arbejdes med Resiblock Resifix 
Commercial.

10.    Kommer Resiblock Resifix Commer
cial på huden vaskes det af med 
sæbe og varmt vand.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Anvend støvmaske, syrefaste
gummihandsker og sikkerhedssko.
Resiblock Resifix Commercial
kan vaskes af med vand og sæbe.
Ved øjenkontakt søg øjeblikkelig
læge.

Sikkerhedsdatablade kan findes på
vores hjemmeside www.resiblock.dk.

Datablad

Resifix – brugsvejledning
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Fej Resifix Commercial i fugerne Vibrer med pladevibrator

Efterfyld fugerne til overkanten Overbrus med vand for aktivering
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