
TDS SIS 440
TEAK DECK FUGNING

Instruktionsmanual

1. Nådden skal være ren og tør. Det omgivende 
træ skal indeholde mindre end 12% fugt. FORSØG 
IKKE AT FUGE VÅDE NÅDDER. Udfør arbejdet 
under tag. Hvis dette ikke er muligt åben da kun så 
meget af nådden, som der kan renses og påføres ny 
fugemasse samme dag. 

2. Under fugning bør den omgivende temperatur 
være mellem 5-33°C. Hvis det er for koldt, vil 
fugemassen ikke hærde ordentligt. I meget varmt 
vejr og i tropiske egne kan et teakdæk blive så 
varmt i solen, at fugemassen vil boble op.

3. Nådden skal renses omhyggeligt ned til rent 
træ. Gammel fugemasse kan fjernes med en 
hobbykniv og en reefing hook, overfræser eller 
rundsav. Efter at have fjernet gammel fugemasse, 
skal træet slibes på siden af nådden med sandpapir 
korn 80. Fjern evt. slibestøv og urenheder med en 
reefinghook, støvsuger eller trykluft. Du bør sikre 
dig, at kompressoren har en påmonteret fugt og 
oliefilter.

4. Rens nådden omhyggeligt for urenheder og olie 
med en acetone eller en klud vædet med isopropyl 
alkohol. Brug kun rene klude og skift ofte.

5. Primer er ikke nødvendig.

6. Det bedste resultat opnås, hvis der lægges nåddetape i bunden af nådden før der fuges.

7. Inden fugningen påbegyndes, skæres toppen (dyssen) på patronen af i passende bredde. Klem den derefter 
med en tang, så den kan nå helt ned i bunden af nådden.

8. Fyld TDS SIS-440 fra bunden af nådden og pres så meget fugemasse i, at der dannes en lille top over nådden. 
Træk fugepistolen gennem nådden i en jævnt glidende bevægelse. Undgå så vidt muligt at stoppe og starte og at 
skifte retning, da der derved kan skabes luftlommer i fugen.

9. Straks efter fugningen trækkes en blød plastspartel hen over nådden i en 30° vinkel. Tilfør så meget tryk 
på spartlen, at fugemassen fylder nådden ud, og efterlader fugemassen lidt højere, således at den kan sætte sig. 
Det er vigtigt, inden man fortsætter, at fugemassen, efter at være påført, ikke indeholder luftbobler, som typisk 
fremkommer ved den gentagne ”start og stop” proces. Den overskydende fugemasse kan slibes eller forsigtigt 
skæres, med et skarp stemmejern eller en hobbykniv, efter hærdningen af fugemassen har fundet sted.

10. Sort SIS 440 fugemasse skal hærde i mindst 48 timer. Hvid og grå SIS440 fugemasse skal hærde minimum 
12 dage i varme og tropiske klimaer. I Europa og andre koldere klimaer, anbefales det ligeledes at vente mindst 
12 dage før du fortsætter. Fjern overskydende fugemasse når den er hærdet med et skarp stemmejern eller en 
hobbykniv, og slib overfladen med sandpapir korn 80. Bemærk! Sandpapir korn 100 eller højere anbefales til hvid 
og grå SIS440 fugemasse, som vil efterlade en glattere finish, som tiltrækker mindre snavs. Brug en roterende 

Primer er ikke nødvendig.
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BESKRIVELSE: TDS Dæk fugemasse er en 1 komponent pastalignende neutralhærdende fugemasse, som ved 
luftens fugtighed hærder til en fast fleksibel gummimasse. Fugemassen er et tixotropisk materiale, når det er 
hærdet, har det en fremragende temperaturbestandighed og modstandsdygtighed overfor kemikalier. Da 
fugemassen har neutrale egenskaber, virker den ikke-ætsende på alle materialer.

Produktoplysningsskema

EGENSKABER FYSISKE EGENSKABER

farve Sort, hvid og grå Durometer (Shore A) 38-40

Specific Gravity 1,2 Tensile strength 300 psi

Viscosity Thixotropic paste Elongation 850%

Tack-fre time 20-40 minutter ---- ----

PACKAGING:

PATRON POSE SPAND

10,3 fl. Oz. (305 ml.) 20 fl. Oz. (592 ml.) 4.5 US gal. (17 L)

TDS SIS 440 
TEAKDÆK FUGEMASSE

* 1 komponent silan polymer lim/ fugemasse neutral hærdende
* Primer må ikke anvendes

slibemaskine med en blød sål. Hold hele tiden sålen fladt mod dækket, og bevæg den hele tiden for at undgå, at 
der slibes huller eller laves mærker i overfladen. 

PAS PÅ! Vask dig grundigt efter brug af fugemassen. Anvend egnede sikkerhedshandsker og beskyttelsesbriller. 
Hvis du får det på huden, vask dig da med rigeligt vand og sæbe. Hvis du oplever irritation af huden eller udslæt: 
Kontakt da egen læge eller skadestue. Hvis du får det i øjnene: Rens forsigtigt med vand i adskillige minutter. Tag 
kontaktlinser ud, hvis det er muligt. Hvis irritationen af øjet fortsætter, kontakt egen læge eller skadestue. Affør 
dig forurenet tøj og vask det inden du bruger det igen. 
Sørg for passende ventilation. Undgå gentagen og vedvarende hudkontakt. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Se sikkerhedsdatablad for oplysning om førstehjælp. Bortkastelse af fugemasse samt dertil hørende emballage 
skal ske i henhold til nationale og internationale regler. 

GARANTI: I forbindelse med salg af dette produkt, Teakdecking System Inc (TDS) gives ingen garanti for 
egnethed til specifikke opgaver. TDS vil erstatte købsprisen på defekte materialer, men kan i ingen tilfælde gøres 
ansvarlig for ulykker eller skader, som måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

BEMÆRK: Maling og lak binder ikke på fugemassen. Efter slibning af teaktræ og fugemasse, sørg for med 
fortynder grundigt at rense omgivende overflader, som skal males, for at fjerne evt. rester. Test overfladen inden 
maling.

SIKKERHED og PÅLIDELIGHED: Under hærdningen kan fugemassen irritere øjnene. Læs alle 
sikkerhedsforskrifter.



Fremgangsmåde:
1.Læs og følg brugsanvisningen som er printet på patronen eller posen.

2. Maling og lak binder ikke på fugemassen. Efter slibning vil små partikler af polymer fra teakstøv og andet støv 
fra fugemasse muligvis efterlades i den våde maling. Fjern derfor teakstøv med en støvsuger og rens grundigt 
med fortynder, inden du maler eller lakerer.

3. Hvis patronen eller posen ikke tømmes fuldstændig, så tryk ca. en halv centimeter fugemasse ud af spidsen og 
lad den hærde. Herved dannes en hermetisk prop, som let lader sig fjerne.

4. RENGØRING: Brug mineralsk terpentin til at rense hænder og værktøj for fugemasse. BRUG ALDRIG 
MINERALSK TERPENTIN TIL RENSNING AF NÅDDER (Kun acetone og Isopropyl alkohol).

BEMÆRK: De opgivne informationer er baseret på de oplysninger vi er i besiddelse af, og vi formoder, 

at de er korrekte. Eftersom brugen af dette produkt er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere 

resultatet, og ej heller at brugen heraf krænker andre patenter. Produktet markedsføres på en måde, 

så det er brugeren der afgør dets egnethed og påtager sig retsligt ansvar, og at hverken sælger eller 

producent hæfter for skade eller tab, som er opstået ved brugen af, eller utilsigtet brug af produktet. 

Vi kan ikke garantere for, at sundheds - og sikkerhedsanvisningerne vil sikre alle og i enhver situation.

SÅDAN LAVES EN KORREKT FUGE.

HVORFOR GÅR DET GALT?

* Forberedelse af nådden: Alle nåddens overflader skal være tørre, støvfri og renset med acetone på en 
papirklud for at fjerne alle urenheder, som vil forhindre ordentlig vedhæftning. Isopropyl alkohol kan bruges, 
men acetone kan stærkt anbefales. Brug ikke denatureret sprit, da det vil afstedkomme manglende binding efter 
hærdning. Det omgivende træ må ikke indeholde mere end 12% fugt.

* Fugens binding til nådden: Hvis fugemassen binder på alle nåddens tre sider, vil det begrænse dens evne 
til at give sig og følge træets bevægelser. TDS anbefaler derfor, at der lægges nåddetape i bunden af nådden, 
således at fugemassen kun binder på nåddens to sider, hvorved elasticiteten øges.

* Færdiggør udfyldningen af nådden: Nådden skal være helt fyldt op fra top til bund, uden hulrum og/eller 
luftbobler, således at fugen hæfter på nåddens sider. Se i øvrigt vores instruktionsmanual for at sikre det bedste 
resultat.

* Atmosfæriske forhold under hærdningen: Fugningen bør foretages på et tidspunkt af dagen, hvor overfladen 
er kølig, og der ikke vil forekomme ekstreme temperaturer, eller fugtighedsforandringer.

Brug 3M fine line tape eller lignende for at opnå en tosidet vedhæftning. Bunden af fugen skal være i stand til at 
bevæge sig i bunden af nådden, i takt med at dækket bevæger sig og arbejder.

HOLDBARHED OG OPBEVARING: 

Når fugemassen opbevares i sin originale emballage ved en temperatur på 
mellem 00 - 26° C har den en holdbarhed på 18 måneder fra fremstillingsdatoen.
Bemærk: Produktionsdatakode på emballagen er en batchkode og produktionsdato.



TDS SIS 440 EGENSKABER OG FORDELE
EGENSKABER FORDELE OVERLEGNE EGENSKABER

1 Produkt udviklet af 
Teakdecking Systems 
beregnet til fugning
af teakdæk

I 30 år har TDS fremstillet og 
installeret årligt 14.000 m² og yderligere 
270.000 m² dæksfuger, svarende til fire til 
fem 50 m superyachter om måneden. Vi har 
specialfremstillet og installeret mere end 
10.000 teakdæk.

Primer er ikke nødvendig. Produktet er 
gennemtestet både i varmt og koldt klima.

2 En 1 komponent 
silanepolymer som giver 
en fast gummimasse

Fremragende 
UV egenskaber 
Højeste klassificering.
Fremragende modstands-
dygtighed overfor kemiske påvirkninger.
Fremragende temperatur-
stabilitet.

Langtidsholdbar fleksibilitet.
Mere velegnet end polysulfitter, polyuretaner og 
MS polymerer

3 Neutral hærdende Virker ikke ætsende på nogen materialer Ingen skadevirkninger på miljø og 
konstruktioner

4 Viskositet Tixotropisk pasta.
Drypper ikke, løber ikke.

Let at arbejde med. Flyder godt i både varmt og 
koldt vejr.

5 Primerfri Et-trins arbejdsgang.
Sparer tid.

Miljø-og arbejdsmiljøvenlig.
Ingen opløsningsmidler.

6 Hærdetid Hærder og er klar til slibning efter 36-48 timer 
ved 20°C.
Hvid og grå TDS SIS 440 fugemasse kræver 
længere tid for at hærde.

Tidsbesparende ift. andre produkter som kan 
være 6-7 dage om at hærde.

7 Klæbefri Overfladetør efter 20-40 min. Kan betrædes 
dagen efter.

Begrænser skaderne efter en ikke fuldhærdet 
fuge. Mindre reparationstid.

8 Krympning Synker minimalt under hærdningen. Mindre spild, afhængig af brugerens erfaring.

9 Slibning Let at slibe.
Sætter sig ikke i sandpapiret.

Kortere arbejdstid.
Mere økonomisk.

10 Fremragende holdbarhed. 18 måneders holdbarhed ved 0° C - 26° C i 
tørre omgivelser (Efter åbnet i flere måneder). 
Må ikke udsættes for frost.

Den lange holdbarhed øger efterspørgslen. 
Økonomisk og let at sælge som følge af det 
begrænsede spild.

11 Fugebredder Kan bruges til fuger mellem 3 mm. og 10 mm. Smukt udseende.
Mindre materialeforbrug.
Mere økonomisk.

12 Fugedybder Fugens dybde kan være større end bredden og 
nådden bør fyldes helt til bunden. Nåddetape 
anbefales. Særligt hvis nådden er dybere end 
5 mm.

Et teakdæks levetid forlænges, hvis nådden 
er fyldt helt til bunden. Hvilket giver en bedre 
økonomi for kunden.

13 Fragt/forsendelse TDS SIS 440 er klassificeret som ikke farligt 
gods. Kan sendes med luftfragt.

Reducerede fragtomkostninger.

14 Verdensomspændende 
teknisk support.

Verdensomspændende distributørnet og 
teknisk support.

ZMG og TDS supportpersonel er bådebyggere, 
som har været i teakdækbranchen i mange år.
Hurtigt svar på alle spørgsmål om teakdæk, 
fugning samt vedligeholdelse.

ANDRE ANVENDELSESMULIGHEDER ANDRE BRUGERE AF SIS 440 FUGEMASSE

* Tætning og limning af diverse dækudstyr.
* Limning af teakdæk.
* Isætning og forsegling omkring vinduer.
* Også velegnet til dæk i andre træsorter.
* Konstruktioner.
* Udendørs og indendørs gulve med maritimt look.

* Bådebyggere.
* Reparationsværfter.
* Havne/marinaer.
* Private bådejere.
* Krydstogtskibe og værfter.
* Skibsmæglere i krydstogtbranchen
* Gulvlæggere, tømrere og snedkere.

ZETA MARINE GROUP. ApS.
Gotlandsvej 6
5700 Svendborg
Denmark.
Phone: +4562201312
Fax: +4562201477
info@zetamarinegroup.com
www.zetamarinegroup.com

TEAKDECKING SYSTEMS. INC.
7061 15TH Street East 
Sarasota, FL 34243, USA
Phone: +1 941 756 0600
Fax: +1 941 756 0406
info.usa@teakdecking.com
www.teakdecking.com


