
IPT MULTI

GRAFT® IPT Multi benyttes for innvendige fuger rundt 
dører og vinduer, sanitærinstallasjoner, møbler, utstyr, 
vask og  gulvflater. Kan også benyttes for å branntette 
fuger og mindre åpninger i vegger og dekker uten 
tekniske gjennomføringer. Fugemassen kan brukes i 
områder med svært høy fuktighet eller med mye 
bevegelse. Kan brukes som radon-sperre. Kun ment 
for innendørs applikasjoner.

IPT Multi vil forsegle murstein, betong, stein, skifer, 
keramikk, marmor, granitt, tømmer, kryssfiner, spon-
plater, uPVC plast, polykarbonat, isolerende plater, 
EPS skum, gipsplater, gips, metall, aluminium, stål, bly, 
kobber, andre legeringer og malte overflater.

Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med om-
hyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner.
Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. 

Antatt teknisk levetid er minimum 25 år. Produsent 
garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt 
korrekt installasjon iht. teknisk databad og montasje-
anvisningen, samt at fugemassen er montert i ett miljø 
og mot en overflate som den er beregnet for.

Alle dekorative fuger i ett bygg bør inspiseres minst en
gang per 5 år samt etter ethvert arbeide i eller i nær-
heten av fugen. Åpninger, sprekker og hull rengjøres 
og fylles med samme produkt.

Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en 
gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i 
nærheten av tettingen. Se spesielt etter åpninger 
eller hull i branntettingen. Alle åpninger og hull som 
er forårsaket av skader skal repareres med samme 
produkt. 
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Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun il-
lustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier 
for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.


