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Golv, fogning med epoxibaserat fogbruk
Allmänt

6

Rengöring

Enligt anvisningar från Arbetarskyddsstyrelsen får endast personal
som fått särskild utbildning om produkternas innehåll och appliceringsteknik arbeta med dessa. Se ”Skyddsföreskrifter”.
Anvisningarna avser fogning med CC Höganäs epoxibaserade fogbruk Habenit 60.
Fogarna skall vara fria från vatten, fett, lösa partiklar och damm.
Habenit 60 tillreds enligt anvisningar på förpackningen.
Fogningen kan ske antingen med CC Höganäs Fogspackel FB 82
eller med fogspruta och efterföljande avstrykning med slät spackel.
Denna senare metod bör användas vid fogning av plattor med
grovkornig yta. Denna anvisning redogör för fogning med spackel.

Fogning

Komponenterna innehåller exakt proportioenrade viktdelar. Endast
hel sats bör tillredas. Vid blandning bör blandningsmaskin användas. Om komponenterna inte blandas med tillräcklig noggrannhet
äventyras bindningen och hållfasthet.

3. Rengöringen utförs 1-2 timmar efter fogningen med CC
Höganäs Skurblock FB 93, monterat på långt skaft, och vatten.

1. Fogbruket påföres med CC Höganäs Fogspackel FB 82. Spackeln
skall hållas lutande vid fogning. Fogbruket arbetas ned i fogarna
tills dessa är väl fyllda. Var observant på eventuell eftersjunkning.
Bearbetningen skall göras längs med fogarna i plattornas båda riktningar, så att en våg av fogbruk väller framför spackeln.

4. Finrengöring utförs därefter med svamp och vatten.

Härdning

Vid +20°C kan en golvyta fogad med Habenit 60 tas i bruk efter
ca två dygn. Full kemikalieresistens uppnås efter ca sju dygn, vid
nämnda temperatur. För att uppnå full kemikalieresistens tidigare,
kan ytan efter två dygn spolas med vatten, max. +60°C.

Skyddsföreskrifter

Enligt anvisningar från Arbetarskyddsstyrelsen får endast personal som fått särskild utbildning om produkternas innehåll och
appliceringsteknik arbeta med dessa. Vid utbildningen utlämnas produktanpassade skyddsföreskrifter, vilka kompletterar
Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar. Med varje större leverans
bipackas en särskild skyddsförpackning, vilken innehåller skyddsföreskrifter samt ett förstahandsbehov av plasthandskar, skyddskräm,
hudrengöringsmedel och en fet kräm. Skyddsförpackningen kan
även beställas separat under vår beteckning FB 130.
2. Överflödigt fogbruk dras av med spackeln i rät vinkel mot
underlaget och diagonalt över plattorna.
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