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To-komponent, syre-
bestandig epoxyfuge-
masse (tilgængelig i 
11 farver) til fuger på 
minimum 3 mm. Kan 
også bruges som lim

KLASSIFICERET I OVERENSSTEMMELSE MED 
EN 13888
Kerapoxy er en reaktionsharpiks (R) og fugemasse (G), 
klassificeret som RG.

KLASSIFICERET I OVERENSSTEMMELSE MED 
EN 12004
Kerapoxy er en forbedret (2) reaktionsharpikslim (R), 
som er skridsikker (T) og klassificeret som R2T.

Kerapoxys overensstemmelse er deklareret i certifikat 
nr. 25040322/Gi (TUM), udsted af laboratoriet på 
Technische Universität München (Tyskland), samt i 
certifikat nr. 2008-B-2748/7.1, 2008-B-2748/8.1 
og 2008-B-2748/9.1, udstedt af Institute MPA 
Dresden (Tyskland).

BRUGSOMRÅDE
Indendørs og udendørs fugning af keramiske fliser 
og natursten på vægge og gulve. Også velegnet 
til syrebestandig limning og til hurtig hærdning på 
keramiske fliser, sten, fibercement, beton og alle andre 
typer materialer på alle typer underlag, som normalt 
anvendes i byggeindustrien. 
Kerapoxy gør det muligt at opbygge gulve, vægge, 
bordplader osv. i overensstemmelse med HACCP-
systemet og kravene i EU regulativ nr. 852/2004 
vedrørende hygiejne og fødevarer. 

Eksempler på brug
•  Fugning af gulve og vægge i fødevareindustrien  

(mejerier, slagterier, bryggerier, vinkældre, fabrikker, 
der fremstiller konserverede fødevarer, osv. ), butikker 
og områder med høje hygiejnekrav (vaffelboder, 
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slagerbutikker, fiskehandlere osv.).
•  Fugning af industrielle gulve og vægge 

(el-industri, garverier, batterirum, 
papirfabrikker osv.), hvor høj mekanisk 
modstand og bestandighed mod 
syreangreb er påkrævet. 

•  Fugning af swimmingpools og er specielt 
velegnet til bassiner, som indeholder 
saltvand eller termisk vand. 

•  Fugning af tanke, som indeholder aggresive 
kemikalier (fx rensningsanlæg).

•  Fugning af keramikse fliser på arbejdsborde 
i laboratorier, på køkkenborde osv. 

•  Syrebestandig limning af fliser (brugt som 
klæbemiddel i overensstemmelse med 
klasse R2T specifikation i henhold til  
EN 12004 standard).

•  Limning af dørtrin og vindueskarme af 
marmor.

•  Limning af fliser i glasfiberarmerede 
swimmingpools.

•  Limning af specielle flisestykker. 

TEKNISKE EGENSKABER
Kerapoxy er et to-komponent, epoxy-/
resinbaseret produkt, som indeholder 
silikasand og specielle tilsætningsstoffer. 
Produktet er meget rengøringsvenligt og 
syrebestandigt. 
Dette produkt har meget lave udslip 
af flygtige, organiske forbindelse og er 
klassificeret i henhold til Emicode EC1 Plus af 
GEV, når det bruges som fugemasse.
Følgende egenskaber opnås ved korrekt 
anvendelse:
•   Fortrinlig mekanisk og kemisk 

bestandighed og derfor enestående 
holdbarhed.

•  En glat overflade med lav vandabsoption, 
som er let at rengøre og dermed sikrer god 
hygiejne.

•  Let at bearbejde og efterbehandle.
•  Hærder hårdt og bliver særdles 

modstandstygtig over for tung trafik.
•  Ingen svind og derfor ingen revner og 

sprækker. 
•  Ensartede farver, der er modstandsdygtige 

over for UV-stråler og atmosfæriske stoffer.
•  Fremragende klæbeevne.

ANBEFALINGER
•  På grund af mosaikflisernes reducerede 

tykkelse kan Kerapoxy også bruges til 
fugning af glasmosaik med fugebredder på 
mindre end 3 mm. 

•  Ved fugning af keramiske flisegulve og 
-vægge, som udsættes for oliesyreangreb 
(fx ved skinke- og pølseproduktion, i 
oliemøller osv.) og aromatisk kulbrinte, kan 
Kerapoxy IEG anvendes (tilgængelig i farve 
113 eller 130 fra MAPEIs farvesortiment).

•  Til ekspansionsfuger eller fuger, der er 
udsat for bevæglese, anvendes en elastisk 
fugemasse fra MAPEI (fx Mapesil AC, 
Mapesil LM, Mapeflex PU45 FT eller 
Mapeflex PU21).

•  Kerapoxy kan ikke opnå en perfekt 
klæbeeffekt, hvis produktet bruges 
til fugning af fliser med våde eller 
kontaminerede kanter (kanter med cement, 
støv, olie, fedt o.lign.). 

•  Uglaserede klinkefliser bør fuges med 
en fugemasse i samme farvetone som 
Kerapoxy.  

Alle andre farver bør kun anvendes med 
glaserede fliser. 

•  Undlad at bruge Kerapoxy til fugning af 
terracottafliser, da de er vanskelige at 
rengøre.

•  Foretag tests før fugning af porcelænsfliser 
med en kontrastfarve af Kerapoxy (fx sort 
på hvid).

•  Udfør altid forberedende tests før fugning 
af sten eller porcelænsfliser med en porøs 
eller ru overflade. 

•  Tilsæt ikke vand eller opløsningsmidler 
til Kerapoxy for at gøre produktet mere 
flydende.

•  Brug produktet ved temperaturer mellem 
+12 °C og +30 °C.

•  Blandingsforholdet er allerede korrekt, 
hvilket sikrer, at blandefejl ikke opstår. 
Indlad at gætte dig til mængderne, 
når de to komponenter blandes. En 
forkert katalysatormængde kan skade 
hærdeprocessen. 

•  Brug en industri-varmeblæse for at fjerne 
hærdet Kerapoxy fra fugerne. Fjern hærdet 
Kerapoxy fra fliserne med Pulicol 2000.

•  Ved fugning af store gulvarealer 
anbefales det at bruge Kerapoxy P, 
der er tilgængelig i grå 113 i MAPEIs 
farvesortiment (andre farver er tilgængelige 
på forespørgsel ved mængder på mere end 
300 kg), da produktet er meget flydende og 
let at påføre.

PÅFØRING
Klargøring af fuger
Fugerne skal være tørre, rene, fri for støv 
og have en dybde på mindst 2/3 af flisens 
tykkelse. Overskydende lim eller mørtel skal 
fjernes imens det er ferskt. 
Før fugningen påbegyndes skal det sikres, at 
den anvendte mørtel eller lim er stivnet og har 
afgivet hovedparten af fugten. 
Kerapoxy påvirkes ikke af overfladefugt, men 
fugerne må ikke være våde under arbejdet. 

Klargøring af blandingen
Hæld al hærdemidlet (komponent B) ned i 
en spand med komponent A og bland godt, 
indtil massen får konsistens som en blød 
pasta. For at opnå en perfekt blanding og at 
undgå overophedning af blandingen, hvilket 
kan reducere bearbejdningstiden, anvendes 
en elektrisk blander på lav hastighed. Brug 
massen inden for 45 minutter efter blanding. 

Påføring af fugemassen
Fordel Kerapoxy med et egnet MAPEI 
pudsebræt, og sørg for, at fugerne er helt 
udfyldt. Brug det samme pudsebræt, men 
på højkant, for at fjerne overskydende 
fugemasse. 

Afslutning  
Efter fugning med Kerapoxy skal gulve og 
vægge rengøres straks - før produktet tørrer. 
Fugt overfladen grundigt and emulger med en 
skuresvamp, der er beregnet til rengøring af 
fuger (som fx en Scotch-Brite® eller MAPEIs 
fugerensningssæt), uden at udvaske fugerne. 
Ved rengøring af vægge skal svampen være 
gennemvædet med vand. Den overskydende 
væske fjernes med en hård cellulosesvamp 
(fx en MAPEI-svamp), og skal udskiftes, 
når den bliver for mættet af resin. Brug 
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Fugning af flisevæg 
med et pudsebræt

Afslutning på flisevæg 
med Scotch-Brite® 
filsebræt

Slutbehandling af 
flisevæg med en svamp



KEMIKALIEBESTANDIGHED FOR KERAMIKSE FLISER, FUGET MED KERAPOXY*
PRODUKT BRUG

Gruppe Navn Koncentration % Laboratorie-  
arbejdsborde

INDUSTRIEL GULVBELÆGNING
Permanent Sporadisk

brug (+20°C) brug (+20°C)
Syrer Eddikesyre 2,5

5
10

+
+
–

+
(+)
–

+
+
–

Saltsyre 37 + + + 
Kromsyre 20 – – –
Citronsyre 10 + (+) +
Myresyre 2,5

10
+
–

+
–

+
–

Mælkesyre 2,5
5

10

+
+
(+)

+
(+)
–

+
+
(+)

Salpetersyre 25
50

+
–

(+)
–

+
–

Ren oliesyre – – –
Fosforsyre 50

75
+
(+)

+
–

+
(+)

Svovlsyre 1.5
50
96

+
+
–

+
(+)
–

+
+
–

Garvesyre 10 + + +
Vinsyre 10 + + +
Oxalsyre 10 + + +

Alkalier Ammoniak i opløsning 25 + + +
Kautisk soda 50 + + +
Natriumhypochlorit i opløsning:
aktiv klorin 
aktiv klorin

6,4 g/l
162 g/l

+
–

(+)
–

+
–

Kalium
permanganat

5
10

+
(+)

(+)
–

+
(+)

Kaliumhydroxid 50 + + +
Natriumbisulfit 10 + + +

Mættede 
opløsninger 
ved +20°C

Natriumhyposulfit + + +
Kalciumklorid + + +
Jernklorid + + +
Natriumklorid + + +
Natriumkromat + + +
Sukker + + +
Aluminiumsulfat + + +

Olier og 
brændstoffer

Benzin, brændstof + (+) +
Terpentin + + +
Dieselolie + + +
Tjæreolie + (+) (+)
Olivenolie (+) (+) +
Let fyringsolie + + +
Benzin + + +

Opløsnings-
midler

Acetone – – –
Ethylenglycol + + +
Glycerin + + +
Methylenglycolacetat – – –
Perchlorethylen – – –
Carbontetraklorid (+) – (+)
Ætanol + (+) +
Trikloretylen – – –
Kloroform – – –
Methylenklorid – – –
Tetrahydrofuran – – –
Toluen – – –
Karbonsulfid (+) – (+)
Mineralsk terpentin + + +
Benzen – – –
Triklorotan – – –
Xylen – – –
Mercuryklorid (HgCl2) 5 + + +
Hydrogenperoxid 1

10
25

+
+
+

+
+
(+)

+
+
+

Symbolforklaring: + fremragende modstand (+) god modstand – dårlig modstand

 * Evalueret i overensstemmelse med EN 12808-1 standarder



TEKNISKE DATA (typiske værdier)
I overensstemmelse med: – Europæisk EN 12004 som R2T 
 – ISO 13007-1 som R2T 
 – Europæisk EN 13888 som RG 
 – ISO 13007-3 som RG

PRODUKTIDENTITET

komponent A komponent B

Konsistens: tyk pasta kompakt væske

Farve: 11 tilgængelie farver

Densitet (g/cm³): 1,64 0,97

Tørstofindhold (%): 100 100

Brookfield viskositet (mPa·s) 3.500.000 900

EMICODE (som fugemasse): EC1 Plus - meget lave emissioner

PÅFØRINGSDATA (ved +23 °C og 50 % R.F.)

Blandingsforhold: komponent A : komponent B = 9 : 1

Blandingens konsistens: tyk pasta

Blandingens densitet (kg/m³): 1.550

Bearbejdelighedstid: 45 minutter

Påføringstemperatur: fra +12 °C til +30 °C

Åbentid (som lim): 30 minutter

Justeringstid (som lim): 60 minutter

Klar til let gangtraffik: 24 timer

Klar til brug: 4 døgn

SLUTEGENSKABER

Lim-forskydningsstyrke iht. EN 12003 (N/mm²): 
– umiddelbar: 
– efter nedsænkning i vand: 
– efter temperaturchok:

 25 
23 
25

Bøjningsstyrke (EN 12808-3) (N/mm²): 31

Trykstyrke (EN 12808-3) (N/mm²): 55

Slitagebestandighed (EN 12808-2): 147 (tab i mm³)

Vandabsorption (EN 12808-5) (g): 0,05

Fugtbestandighed: fortrinlig

Aldringsbetandighed: fortrinlig

Bestandighed mod opløsningsmidler og olie: meget god (se tabel)

Bestandighed mod syrer og alkalier: fortrinlig (se tabel)

Brugstemperatur: fra -20 °C til +100 °C

Afsluttende 
behandling af et 
porcelænsflisegulv 
med glittemaskine eller  
gummiskraber

Fugning a keramiske 
fliser med træsektioner 
med en spartel

Afsluttende behandling 
af et keramisk flisegulv 
med træsektioner med 
en svamp.



KLAR TIL LET GANGTRAFIK
Ved +20 °C er gulve klar til let gangtrafik 
efter 24 timer.

KLAR TIL BRUG
Overflader kan tåle kemiske angreb efter 
4 døgn. 

Rengøring 
Rengør værktøj og beholdere med rigeligt 
vand før Kerapoxy hærder.  
Når Kerapoxy er hærdet, kan det kun 
fjernes mekanisk eller med Pulicol 2000.

FORBRUG
Forbruget af Kerapoxy varierer, afhængigt 
af fugebredden samt flisens størrelse 
og tykkelse. Ovenstående tabel viser 
forbruget i kg/m².
Når Kerapoxy anvendes som lim, er 
forbruget 2-4 kg/m².

EMBALLAGE
Kerapoxy leveres med nøjagtigt opmålte 
portioner i spande med komponent A 
og flasker med komponent B, som skal 
blandes, når produktet skal anvendes. 
Totalvægten pr. portion er: 10, 5 og 2 kg.

FARVER
Kerapoxy er tilgængelig i 11 farver fra  
MAPEIs farvesortiment. 

den samme type svamp til den sidste 
afrensning af fugemassen. Det er meget 
vigtigt, at der ikke er spor af Kerapoxy på 
overfladen, når efterbehandlingsprocessen 
har fundet sted, da det ellers vil være 
meget svært at fjerne. Derfor er det vigtigt 
at skylle svampen ofte med rent vand 
under rengøringsprocessen. 
Ved rengøring af store gulvarealer anvendes 
et mekanisk, roterende pudsebræt med 
Scotch-Brite® slibepuder, mættet med 
vand. Alt overskydende væske kan fjernes 
med en gummiskraber.  
Den afsluttende rengøring skal udføres 
med Kerapoxy Cleaner (en speciel 
rengøringopløsning til epoxyfugemasse).  
Kerapoxy Cleaner kan også anvendes til 
at fjerne tynde rester af fugemasse flere 
timer efter påføringen. Lad produktet 
reagere i 15-20 minutter i disse tilfælde. 
Effekten af Kerapoxy Cleaner afhænger 
af mængden af resinrester og tiden, der 
er gået, siden påføringen. Rengøring skal 
altid foretages imens fugemassen er fersk, 
som beskrevet ovenfor. 

PÅFØRING SOM LIM
Efter blanding af de to komponenter, som 
beskrevet ovenfor, fordeles limen med en 
tandspartel. Placer flisen med et fast tryk, 
for at sikre god kontakt.  
Efter hærdning bliver klæbeevnen ekstrem 
stærk og resistent mod kemiske stoffer. 

Eksempel på fuget gulv 
i et batterirum

Eksempel på fugede 
prydsten

Eksempel på en 
limet og fuget 
køkkenbordplade

FORMEL TIL DÆKNINGSBEREGNING: A = længde på flise (mm)
B = bredde på flise (mm)
C = tykkelse på flise (mm)
D = bredde på fuge (mm)

(A + B) kg
(A x B) m²

x C x D x 1,6 =

FORBRUGSMÆNGDE I HENHOLD TIL FLISESTØRRELSE OG FUGEBREDDE (kg/m2)

Flisestørrelse (mm)
Fugebredde (mm)

3 5 8 10
75x150x6 0,6 1,0 1,5 1,9

100x100x7 0,7 1,1 1,8 2,2
100x100x9 0,9 1,4 2,3 2,9
150x150x6 0,4 0,6 1,0 1,3
200x200x7 0,3 0,6 0,9 1,1
200x200x9 0,4 0,7 1,2 1,4

300x300x10 0,3 0,5 0,9 1,1
300x300x20 0,6 1,1 1,7 2,1
300x600x10 0,2 0,4 0,6 0,8
400x400x10 0,2 0,4 0,6 0,8
500x500x10 0,2 0,3 0,5 0,6
750x750x10 0,1 0,2 0,3 0,4
100x600x9 0,5 0,8 1,3 1,7
150x600x9 0,4 0,6 1,0 1,2
150x900x9 0,3 0,6 0,9 1,1

150x1200x10 0,4 0,6 1,0 1,2
225x450x9 0,3 0,5 0,8 1,0
225x900x9 0,2 0,4 0,6 0,8
250x900x9 0,2 0,4 0,6 0,7

250x1200x10 0,2 0,4 0,6 0,8
600x600x5 0,1 0,1 0,2 0,3
600x600x3 0,1 0,1 0,2

1000x500x5 0,1 0,1 0,2 0,2
1000x500x3 0,1 0,1 0,1

1000x1000x5 0,1 0,1 0,2
1000x1000x3 0,1 0,1
3000x1000x5 0,1 0,1 0,1
3000x1000x3 0,1 0,1

For størrelser, som ikke er angivet i tabellen, kan du på www.mapei.dk finde en beregner, som kan estimere forbrugsmængen i henhold til 
flisestørrelse og fugebredde.



LAGRING
Kerapoxy kan opbevares i 24 måneder i 
originalemballagen på et tørt sted.
Opbevar komponent A ved en temperatur på 
mindst +10 °C for at undgå krystallisering, 
som dog kan fjernes igen ved opvarmning. 

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
BLANDING OG PÅFØRING
For information vedrørende sikker 
håndteringaf vore produkter, se da vores 
sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vår 
webside www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer, 
som angives i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vores nuværende kendskab 
til og erfaring med produkterne. Alle 
ovenstående informationer skal ligeledes 
betragtes som retningsgivende og 
genstand for vurdering. Enhver, som 
benytter produktet, skal på forhånd sikre 
sig, at produktet er egnet til den tilsigtede 
anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis 
produktet benyttes til andre formål end de 
anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version 
af produktets tekniske datablad, som er 
tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE
Indholdet i dette tekniske datablad må 
kopieres til andre projektrelaterede 
dokumenter, men det endelige dokument 
må ikke suppleres eller erstatte 
betingelserne i det tekniske datablad, 
som er gældende, når MAPEI-produktet 
benyttes. Det senest opdaterede datablad 
er tilgængeligt på vores hjemmeside 
www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.
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Eksempel på et fuget 
gulv i en vinkælder

Eksempel på et fuget 
gulv på et bryggeri
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BUILDING THE FUTURE

®

Alle relevante referenser til 
produktet er tilgængelige 

på forespørgsel og på 
www.mapei.dk

Dette symbol bruges til at identificere Mapei-
produkter med lave emissioner af flygtige, 
organiske forbindelser, som er certificeret af 
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V.), en international organisation, som 
overvåger emissioner fra gulvprodukter.
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Kerapoxy Kerapoxy ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
N.B. På grund af de involverede printprocesser skal disse farver betragtes som vejlende nuancer af det faktiske  
       produkt. Følgende farver er ikke tilgængelige i de nordiske lande: 142, 143, 144, 145, 150, 162, 171 og 172.


