
MSP ULTIMATE

GRAFT® MSP Ultimate benyttes for værutsatte fuger 
rundt vinduer og dører, innglassing, rundt sanitær-
installasjoner, liming av paneler, gulvlister, vinduer, 
terskler, isolasjon og isolasjonsmaterialer. Kan også 
brukes på steder der det forberedes mat, samt i 
straffeanstalter.

MSP Ultimate vil forsegle og lime stein, betong, glass, 
gipsplater, PU, PVC, hardplast, emalje, keramikk, 
kobber, bly, sink, aluminium, metaller, legeringer, rust-
fritt stål, HPL og sementfiberpaneler, tre- og 
malingssystemer, epoksy og polyesterpaneler, 
polystyren og uPVC.

Fugene bør rengjøres regelmessig. I områder med 
svært høy fuktighet må renhold utføres regelmessig 
for å unngå soppdannelse. Benytt gjerne en fuktig klut 
med vann tilsatt en mild såpe minst en gang i året, 
men helst flere ganger i året avhengig av hva arealet 
brukes til. I områder for lagring av matvarer samt i 
sanitærområder bør fugene desinfiseres. 

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

Alle fuger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per 
5 år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av 
fugen. Åpninger, sprekker og hull rengjøres og fylles 
med samme produkt.
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GRAFT MSP Ultimate er handelsnavnet for GRAFT MS Polymer, varen  er identisk. 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 illustrerende. 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.


