Fogbruk för fogbredd 2 - 6 mm, cementbaserade, för keramiska plattor

Produktdata
Nr B 75008
Jan 15
MBE

7:28

Fogning och rengöring
rå

rå

Mörkg

Ljusg

Vit

KakelFog
Beige

Grå

Sortiment

Beteckning
Förpackning
Färg
			

Avsett för fogning av
keramiska plattor på

KakelFog FB 24

3 kg påse
15 kg säck

Vit

Golv och vägg

KakelFog FB 25

3 kg påse
15 kg säck

Ljusgrå

Golv och vägg

KakelFog FB 26

3 kg påse

Mörkgrå

Golv och vägg

KakelFog FB 27

3 kg påse
15 kg säck

Grå

Golv och vägg

KakelFog FB 30

3 kg påse

Beige

Golv och vägg

Materialåtgång

0,3 - 1,3 kg/m2 beroende på fogbredd samt plattans storlek och
tjocklek.

Produktbeskrivning

Höganäs KakelFog är avsedd för plattor med hög vattenabsorption
d.v.s. kakelplattor samt för mosaikplattor. Fogbruken är cementbaserade och innehåller lämpliga tillsatsmedel och har en noggrant
utprovad cementhalt. Fogbruken levereras som torrbruk för blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Densitet
Elasticitetsmodul
Tryckhållfasthet
Böjdraghållfasthet
Användningstid

1700 kg/m3
ca 10 GPa (ca 1,0x105 kp/cm2)
ca 27 MPa (ca 270 kp/cm2)
ca 7 MPa (ca 70 kp/cm2)
ca 2 timmar

Användning

Fogbruken skall ej användas i simbassänger (pooler), eller på golv
i offentliga lokaler med hårt slitage. Fogbruken är cementbaserade
och avsedda för fogning av keramiska plattor på golv eller väggar,
lagda med 2 - 6 mm fog. Vid osäkerhet bör en provfogning utföras
innan fogningen utförs.

Tillredning

Höganäs KakelFog levereras som torrbruk och skall blandas med
vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Fogarna skall vara rena och till minst halva djupet fria från fästmassa. Temperaturen bör överstiga +10°C. Drag ut fogbruket med
gummispackel diagonalt över fogarna. Arbeta in fogbruket ordentligt så att fogarna blir helt fyllda. Överflödigt fogbruk skrapas bort
med gummispackel. Efter 15 - 30 minuter har fogbruket torkat så
mycket att rengöring kan börja.
Grovrengöring utföres med fuktad styv svamp som sköljes ofta i
rent vatten. Finrengöring utföres med torr trassel eller mjukt tyg
tills fogarna är jämna och plattorna rena.
Fogarna skall eftervattnas under ca 3 dygn.
OBS! Följ alltid anvisningar från förpackningstexter och produktdatablad innan användning av fogmassan.
Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har
följts, se www.cchoganas.se
På grund av variationer i underlag och faktorer i omgivningen
kan CC Höganäs inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. Med cementbaserade fogmassor så är flammighet och
utfällningar inte att anse som produktfel, utan beror på lokala
omständigheter, som temperatur, RF, skillnader i underlag och de
keramiska plattornas sugande förmåga, överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller påverkan av vatten stående i fogen
för tidigt. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid
tvättning. Fogen ska inte utsättas för stående fritt vatten under de
tre första dygnen (sju dygn vid fogning utomhus). Efter 7 dagar
kan man använda normala rengöringsmedel. Fogmassa som börjat
styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten.

Lagring och transport

KakelFog skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i sluten
förpackning.

Skyddsföreskrifter

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar
huden och andningsorganen, kan ge allergi (kromeksem). Förvaras
oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och
långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement
kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (i 15
minuter) och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck.
Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och
plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste
återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom
direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB
Box 501
267 03 Ekeby
Tel. 077-447 35 00
Telefax 077-447 36 46
Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB, Box 501, 267 03 Ekeby, Tel. 077-447 35 00 Telefax 077-447 36 46 www.cchoganas.se
Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår
kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

