
KLASIFICERET I OVERENSSTEMMELSE  
MED EN 13888
Kerapoxy Design er en RG-klassificeret reaktiv (R), 
fugemasse til fliser (G).

KLASIFICERET I OVERENSSTEMMELSE  
MED EN 12004
Kerapoxy Design er en R2-klassificeret reaktiv (R) 
forbedret (2) klæber.

ANVENDELSESOMRÅDE
Anvendes indendørs og udendørs til dekorativ fugning 
af fliser vægge og gulve, er specielt velegnet til 
glasmosaik. Er ligeledes velegnet til syrefast hæftebro 
på alle typer underlag der normalt forekommer i 
byggeindustrien.
Kerapoxy Design muliggør etablering af gulve,  
vægge, bordplader o. lign. i overensstemmelse  
med HACCP-systemet, og kravene i EC-forordning  
nr. 852/2004 om hygiejne og fødevarer.

Eksempler på brug
• Montering og fugning af dekorative overflader 

i omgivelser med høj æstetisk værdi (f.eks. 
udstillingslokaler, forretningslokaler o. lign.).

• Egnet til anvendelse hvor der ønskes delvis 
transparente overflader, idet produktet også slipper 
ind lys (f.eks. som underlag for glas).

• Montering og fugning af gulve og vægge i bruse- og 
badeområder. Er egnet til underlag af glasfiber og 
PVC.

• Montering og fugning af gulve og vægge i termiske 
bade, saunaer og tyrkisk bad.
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• Montering og fugning i svømmebassiner, anbefales 
specielt til bassiner som indeholder Spa- eller 
havvand.

• Udbedring af eksisterende og ødelagte fuger 
ved at fjerne alle løse områder til en ensartet 
minimumsdybde på 3 mm.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Kerapoxy Design er et tokomponent epoxybaseret 
dekorativt produkt med meget lav emission af flygtige 
organiske stoffer, baseret på silikasand og specielle 
tilsætningsstoffer, med høj kemisk modstandsdygtighed 
og let at rengøre.
Dette er et produkt med meget lave emissioner af 
flygtige organiske forbindelser og klassificeres Emicode 
EC1 R Plus af GEV når de anvendes til fugning.
Kerapoxy Design kan blandes med op til 10 vægt- % 
MapeGlitter, metallisk indfarvet glitter, for at skabe 
særlige specialeffekter. Doseringen afhænger af den
ønskede æstetiske effekt og den ønskede 
bearbejdelighed.
MapeGlitter findes i sølv, lys guld samt ved 
forespørgsel i 22 andre farver.
Ved korrekt anvendelse fremstilles fuger med Kerapoxy 
Design med følgende egenskaber: 
• gennemskinnelig effekt, forbedre den endelige 

kromatiske effekt med særlige dekorative egenskaber;
• halvtransparent resultat som er meget lig glasmosaik 

og som garanterer bedre klarhed, glans og udseende 
af mosaikken;

• den høje mekaniske styrke og kemiske holdbarhed 
giver en særdeles god holdbarhed;

• giver en glat tæt overflade der er ikke-absorberende 
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To-komponent 
dekorativ, syrefast 
epoxy-fugemasse  
og klæbemiddel,  
ideel til glasmosaik. 
Leveres i 32 farver
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og let at holde ren, hvilket garanterer god 
hygiejne samt hindrer dannelsen af mug og 
skimmel;

• særdeles let at arbejde med og en 
udmærket forbedring i forhold til 
traditionelle epoxymørtler takket være den 
cremeagtige konsistens der sikrer hurtigere 
påføring, reduceret spild, gør det lettere at 
rengøre mosaikoverfladen og opnå et godt 
slutresultat;

• svindfri, dermed ingen revner;
• ensartede farver der er UV bestandige 

og bestandige overfor forureninger fra 
atmosfæren;

• fremragende vedhæftningsegenskaber.

ANBEFALINGER
• Ved fugning af keramiske gulve udsat for 

oliesyre (f.eks. skinke- og pølseindustrier, 
oliemøller o. lign.) og aromatiske kulbrinter, 
anvend Kerapoxy IEG.

• Til ekspansionsfuger eller fuger der er udsat 
for bevægelser anvend en af MAPEI’s 
elastiske fugemasser (f.eks. Mapesil AC, 
Mapesil LM, Mapeflex PU40, Mapeflex 
PU 45 FT eller Mapeflex PU50 SL).

• Kerapoxy Design kan ikke garantere 
perfekt klæbeeffekt såfremt produktet 
bliver anvendt til fugning af fliser med 
kanter der er våde eller forurenet med 
cement, støv, olie, fedt o. lign.

• Kerapoxy Design giver et halv-
transparent, gennemskinneligt resultat. 
Den sluttelige farve kan variere afhængig af 
typen og farven på mosaikken der er fuget 
samt farven på den anvendte klæber. Disse 
variationer skal der tages hensyn til såfremt 
fugemassen anvendes til forskellige typer 
fliser i samme rum.

• Såfremt porcelænsfliser fuges med en 
kontrastfarve af Kerapoxy Design (f.eks. 
sort på hvidt) bør der udføres en prøve.

• Tilsæt hverken vand eller andet. 
opløsningsmiddel til Kerapoxy Design for 
at gøre produktet mere bearbejdeligt.

• Anvend ikke Kerapoxy Design til 
fugebredder større end 7 mm.

• Produktet anvendes ved temperaturer 
mellem +12°C og +30°C.

• Blandingsforholdet er allerede korrekt i de 
leverede sæt hvilket sikre at der ikke kan 
opstå fejl. Bland ikke dele af sæt uden 
at foretage nøje udregning og afvejning. 
Produktet vil ikke hærde korrekt såfremt 
blandingsforholdet er forkert. 

• Allerede hærdet Kerapoxy Design fjernes 
fra fuger ved anvendelse af en industriel 
varmluftspistol. Hærdnet Kerapoxy Design 
fjernes fra fliserne med Kerapoxy Cleaner.

• Kerapoxy Design blandet med 
MapeGlitter er ikke egnet til svømmehaller 
eller udendørs brug.

FREMGANGSMÅDE VED SYREFAST 
FUGNING
Forberedelse af fuger
Fugerne skal være tørre, rene, støvfrie og 
tomme ned til mindst 2/3 af flisens tykkelse. 
Overskydende klæber eller mørtel skal fjernes 
medens den stadig er frisk.
Før fugning skal det sikres at mørtel eller 

klæber, er afbundet og afgivet størstedelen  
af dens fugt.
Kerapoxy Design skades ikke af fugt fra 
underlaget men fugerne må ikke være våde 
når der fuges.

Blanding
Hæld komponent B over i beholderen med 
komponent A og bland igennem til der opnås 
en klumpfri og homogen masse. For perfekt 
blanding og for at undgå opvarmning af 
blandingen, som vil reducere brugstiden, 
anbefales det at anvende en langsomgående 
elektrisk blander med blandespiral. Efter 
blandingen er færdig, kan der om ønskeligt, 
tilsættes MapeGlitter med op til 10% af 
vægten. Anvend blandingen inden  
45 minutter efter den er klargjort.

Påføring
Kerapoxy Design påføres med egnet 
MAPEI gummispartel eller fugebræt. Det skal 
sikres at fugerne er fyldt helt ud. Overflødig 
fugemasse skrabes bort med kanten på 
samme værktøj ved at trække det diagonalt 
over fugerne.

Færdiggørelse
Efter fugning med Kerapoxy Design skal 
fliserne rengøres mens fugemassen stadig  
er frisk.
Fugt overfladerne omhyggeligt og tør af med 
en skuresvamp til rensning af fuger (som 
f.eks. en Scotch-Brite® svamp eller MAPEI  
fugerensnings kit), uden at udvaske fugerne. 
Fliser og mosaikker kan rengøres med 
samme værktøj, men de må fugtes yderligere 
med vand. Overskydende væske som findes 
på overfladen kan fjernes med en forholdsvis 
hård svamp (f.eks. en MAPEI svamp). Skift 
svamp når denne er mættet med massen 
samt når fugerne slutpudses.
Det er meget vigtigt at der ikke findes rester 
af Kerapoxy Design på flisernes overflade 
efter udført afrensning da dette vil være 
meget vandskelligt at fjerne. Det er derfor 
nødvendigt at skylle svampen ofte med rent 
vand under afrensningen.
Ved afrensning af store gulvarealer kan 
overfladen klargøres ved at fugte den og 
anvende en polermaskine med et hoved med 
speciel pudseskiver af filt som Scotch-Brite®.
Resterende væske kan fjernes med en 
gummiskraber. Afsluttende afrensning kan 
udføres med Kerapoxy Cleaner (speciel 
rensevæske til epoxy mørtler) samt for at 
fjerne et tyndt slør af overskudsmasse i op 
til flere timer efter påføringen. I dette tilfælde 
skal Kerapoxy Cleaner virke i mindst  
15-20 minutter.
Effektiviteten af Kerapoxy Design Cleaner 
afhænger af mængden af resterende 
fugemasse og hvor lang tid efter fugningen 
afrensningen udføres. Afrensning skal altid 
udføres mens fugemassen endnu er frisk.

FREMGANGSMÅDE VED ANVENDELSE 
SOM KLÆBER
Efter blanding af de to komponenter som 
tidligere beskrevet, fordel klæberen på 
underlaget med en egnet tandspartel. Sæt 
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Påføring af Kerapoxy 
Design med fugebræt  
i hård gummi

Overfladen af 
fugemassen fugtes 
godt før rengøring

Rengøring af 
glasmosaik med en 
fugtig Scotch-Brite® 
pude



KERAPOXY DESIGN FYLDTE FUGER: KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED*
PRODUKT ANVENDELSE

Gruppe Navn Koncentration % Laboratorie  
borde

INDUSTRIGULVE
Permanent Servizio Sporadisk 

(+20°C) (+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 opløsning 25 + + +
Kaustisk soda 50 + + +
Natriumhypoklorit opløsning
Aktivt klor
Aktivt klor

6,4 g/l
162    g/l

+
–

(+)
–

+
–

Kalium permangenat  5
10

+
(+)

(+)
–

+
(+)

Kalium hydroxyd 50 + + +
Natrium bisulfit 10 + + +

Mættet 
opløsning  
ved +20°C

Natriumthiosulfat + + +
Kalcium klorid + + +
Jern klorid + + +
Natrium klorid + + +
Natriumchromat + + +
Sukker + + +
Aluminium sulfat + + +

Olier og Benzin + (+) +
Terpentin + + +
Dieselolie + + +
Kultjære olie + (+) (+)
Oliven olie (+) (+) +
Let fyringsolie + + +
Tung fyringsolie + + +

Opløsnings-
Midler

Acetone – – –
Ætylen glykol + + +
Glycerin + + +
Metylen glykol acetat – – –
Perchloretylen – – –
Tetrachlormethan (+) – (+)
Ætylalkohol + (+) +
Trikloretylen – – –
Kloroform – – –
Metylklorid – – –
Tetrahydrofuran – – –
Toluen – – –
Karbonsulfid (+) – (+)
Mineralsk terpentin + + +
Benzen – – –
Trikloretan – – –
Xylen – – –
Kviksølv klorid (HgCl2) 5 + + +
Hydrogenperoxid 1

10
25

+
+
+

+
+
(+)

+
+
+

Tegn forklaring: + fremragende modstand    (+) god modstand    – dårlig modstand

*Evalueret i henhold til EN 12808-1 standarderne



Blå Kerapoxy 
Design anvendt som 
klæber fordeles med 
tandspartel

Glasmosaik monteres 
på væg med  
Kerapoxy Design

Næste dag fuges med 
Kerapoxy Design i 
samme farve og efter 
samme procedure som 
vist tidligere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER (typiske værdier)
er i overensstemmelse med følgende standard: – Europæisk  EN 12004 (R2)
 – ISO 13007-1  (R2) 
  – Europæisk  EN 13888  (RG)
 – ISO 13007-3  (RG)

PRODUKTINFORMATION

komponent  A komponent  B

Type: tyk pasta gelé

Farve: leveres i 31 farver + transparent

Densitet (g/cm³): 1,64 1,06

Tørstofindhold (%): 100 100

Viskositet (mPa·s): 700.000 400.000

EMICODE: EC1 R Plus - meget lav emission

BRUGSEGENSKABER  (a +23°C - 50% U.R.)

Blandingsforhold: komponent  A : komponent  B =  9 : 1

Blandingens konsistens: smidig pasta

Blandingens densitet (kg/m³): 1.550

Brugstid: 45 min.

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

Åbningstid (som klæber): 30 min.

Tilpasningstid (som klæber): 60 min.

Gangbar: 24 h

Brugsklar: 4 gg

PRODUKTEGENSKABER

Vedhæftning EN 12003 (N/mm²): 
– initial:
– efter neddykning i vand:
– efter temperaturchok:

25 
23 
25

Bøjetrækstyrke (EN 12808-3) (N/mm²): 45

Trykstyrke (EN 12808-3) (N/mm²): 75

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

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

Vandabsorption: fremragende

Fugtbestandighed: fremragende

Ældningsbestandighed: særdeles god (se tabel)

Bestandighed overfor opløsningsmidler og olie: særdeles god (se tabel)

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



fliserne/mosaikkerne med et jævnt tryk for 
at sikre god kontakt. Efter hærdning bliver 
massen meget stærk og modstandsdygtig 
overfor kemiske påvirkninger.
Produktets specielle konsistens gør det 
muligt at fuge umiddelbart efter sætning 
af fliserne, også på lodrette flader, hvilket 
reducerer arbejdstiden betragteligt.

BELASTNING
Gulve er gangbare efter 24 timmer ved +20°C.

BRUGSKLAR
4 dager. Overfladen er klar til brug og 
modstandsdygtig mod kemiske påvirkninger 
efter 4 døgn.

Rengøring
Anvendt værktøj og udstyr rengøres med 
rigeligt vand straks efter arbejdets afslutning 
og før Kerapoxy Design hærder. Hærdnet 

Kerapoxy Design kan kun fjernes mekanisk.

FORBRUG
Forbruget af Kerapoxy Design varierer 
afhængig af fugebredden samt flisernes 
størrelse og tykkelse. Forbruget er  
ca. 1,4 kg/m² (2x2 cm størrelse) ved fugning 
af glasmosaikker.  
Ved anvendelse som klæber, er forbruget  
af Kerapoxy Design 2-4 kg/m².
Følgende formel kan anvendes til vurdering af 
forbruget som fugemasse.
Forbruget af MapeGlitter varierer i forhold til 
den ønskede æstetiske effekt og modsvarer 
maksimum 10% av vægten af Kerapoxy 
Design.

EMBALLAGE
Kerapoxy Design leveres i nøjagtigt afmålte 
sæt til korrekt blandingsforhold i spand der 
indeholder komponent A samt en flaske med 

Rensing af fuger med 
en Scotch-Brite® 
svamp

Rengøring og 
færdiggørelse af 
fuger med en hård 
cellulosesvamp

Fugtning af den støbte 
overflade før rengøring

Påføring af Kerapoxy 
Design med gummi-
fugebræt på 
porcelænsgulvfliser 
med træ-effekt

FORMEL TIL BEREGNING AF FORBRUG: A = flisens længde (i mm)
B = flisens bredde (i mm)
C = flisens tykkelse (i mm)
D = fugens bredde (i mm)

(A + B) kg
(A x B) m²

x C x D x 1,6 =

FORBRUGSTABEL I HENHOLD TIL FLISESTØRRELSEN  
OG FUGEBREDDEN (kg/m2)

Flisens størrelse (mm)
Fugens bredde (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
600x600x10 0.2 0.3 0.4 0.5
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 at beregne forbrug af fliser med forskellige størrelser og fuger med forskellige bredder, end dem der anvendes i tabellen, 
henvises til “produktkalkulkulator”, som er tilgængelig på vores hjemmeside www.mapei.dk
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Figuren viser de 32 basisfarver i det nuværende farvespekter for Kerapoxy Design. Alle Kerapoxy Design farverne kan blandes med 
MapeGlitter, lys guld, guld eller sølv for at opnå et endnu bredere farvespekter.



komponent B. Komponent B må kun tilsættes 
når produktet skal anvendes. Produktet fås i 
sæt á 3 kg.
MapeGlitter leveres i poser á 100 gram.

FARVER
Kerapoxy Design fås i 32 (31 farver + neutral 
- Nr. 700 translucent). 
MapeGlitter fås i sølv, guld og lys guld. 
Yderligere 22 farver er tilgængelige ved 
forespørgsel.

OPBEVARING OG HOLDBARHED
Holdbarheden af Kerapoxy Design ved  
tør opbevaring i original emballage er  
24 måneder. 
Opbevar komponent A ved mindst +10°C for 
at undgå krystallisering,  
der dog kan fjernes igen ved opvarmning.

SIKKERHEDSANVISNINGER FOR 
FORBEHANDLING OG PÅFØRING
For information vedrørende sikker 
håndteringaf vores produkter, se da sidste 
udgave af sikkerhedsdatabladet på vores 
webside www.mapei.dk 

PRODUKT KUN TIL PROFESSIONELT 
BRUG.

ADVARSEL
Selv om de tekniske detaljer og anbefalinger 
i dette datablad er udarbejdet efter vores 
bedste viden og erfaring, er alle ovennævnte 
oplysninger kun vejledende og kan kun 
bekræftes efter lang tids praktisk anvendelse. 
Derfor skal alle, der har til hensigt at bruge 
produktet, sikre sig på forhånd, at det er egnet 
til den påtænkte anvendelse. I alle tilfælde 
er brugeren eneansvarlig for eventuelle 
konsekvenser som følge af anvendelse af 
produktet.

Se den aktuelle version af det tekniske 
datablad, der kan findes på vores websted 
www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE:
Indholdet i dette tekniske datablad må 
kopieres til andre projektrelaterede doku-
menter, 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 tilgæn-
geligt på vores hjemmeside 
www.mapei.dk.  
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER 
BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER 
AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATA-
BLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR 
OPHØRER.
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BUILDING THE FUTURE

®

Dette symbol anvendes til at identificere Mapei-
produkter med lave udslip af flygtige, organiske 
forbindelser som er certificeret af flyktige, organiske 
forbindelser som er sertifisert af GEV(Gemeinschaft 
Emmissionskontrollierte Verlege-werkstoffe, 
Klebstoffe und Bauprodukte e.V) en international 
organisation der overvåger udslip fra gulvprodukter.

Vores miljøforpligtigelse.
Mapei`s produkter bidrager til at arkitekter  
og entreprenører kan udvikle LEED

certificerede projekter, i 
overensstemmelse med U.S. 
Green Building Counsil.
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Alle referencer for produktet  

er tilgængelig ved  
forespørgsel samt på  

www.mapei.dk


