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Fogbruk, cementbaserat för keramiska plattor

Sortiment
Beteckning

g
o
F
t
ä
T
FB 350
Förpackning

Färg

Avsett för fogning av

TätFog FB 350
15 kg säck
Mellangrå Klinkerplattor på
			
golv och vägg

Produktbeskrivning

Höganäs TätFog är avsedd för fogning av klinkerplattor med låg
vattenabsorption. Fogbruket är cementbaserat och innehåller
speciellt utvalda sandsorter med för ändamålet rätt korngradering.
Detta ger en mycket tät fog. Fogbruket levereras som torrbruk för
blandning med vatten. Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Densitet
Produktegenskaper enligt EN 13888
Brukstid
Torktid vid +18°C till lätt
gångtrafik/belastning
Max. belastning för kemikalier
Lägsta arbetstemperatur
Rekommenderad arbetstemperatur

1700 kg/m3
CG2 WA
Max 30 min.
Ca 24 timmar
14 dygn
+6°C
10-20°C

Användning

Höganäs TätFog är avsedd för fogning av klinkerplattor på golv
och vägg i fogbredder 4-10 mm. FB 350 är lämplig på ytor där höga
krav ställs på rengörbarhet och slitstyrka. TätFogen är
lämplig på ytor runt simbassänger, i simbassänger, storkök,
offentliga duschar, verkstäder, lager- och försäljningslokaler samt
fast food restauranger. Tål dock ej syror/baser som inte är förtunnade och het olja.

7:45

Väggfogning
Dra ut fogbruket med gummispackeln. Håll spackeln lutande och
arbeta längs fogarna. Arbeta växelvis åt höger och vänster och se
till att fogarna blir väl fyllda. Skrapa sedan bort överflödigt fogbruk
med spackeln i rät vinkel mot underlaget. När fogarna torkat ca 30
minuter rengörs med grönt skurblock. Därefter används en väl
urvriden styv svamp som sköljs ofta.
Håll fogarna fuktiga under några dagar för att få full styrka i fogen.

Lagring och transport

Skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i sluten förpackning. Försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt krom och är
effektiv 12 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring
enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk
för kromallergi.

Materialåtgång
Plattformat, mm

Fogbredd, mm

Åtgång, kg/m2

95x195x12
96x96x8
96x196x7
105x215x19
150x150x20
146x146x14
146x146x8,5
195x195x12
196x196x8,5
295x295x12
296x296x8,5
333x333x10
450x450x9,5
600x600x11
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ca 1,8
ca 1,6
ca 1,0
ca 2,6
ca 2,6
ca 1,9
ca 1,1
ca 1,2
ca 0,9
ca 0,8
ca 0,6
ca 0,6
ca 0,4
ca 0,4

Åtgångssiffrorna är riktvärden och angivna exkl spill.

Skyddsföreskrifter

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

Risk för allvarliga ögonskador. Frätande i fuktigt tillstånd. Irriterar
huden och andningsorganen, kan ge allergiska besvär för kromallergiska personer. 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.

Fogning och rengöring

Försäljning

Tillredning

Vid fogning skall underlagets, fogbrukets och plattornas temperatur
ej underskrida +10°C. Fogarna skall vara rena och fria från
fästmassa till djupet av minst 5 mm.
Golvfogning
Häll ut fogbruket på plattorna. Använd gummispackel och arbeta
ner bruket i fogarna. Håll spackeln lutande och arbeta längs
fogarna. Arbeta växelvis åt höger och vänster men se till att fogarna
blir väl fyllda. Skrapa upp överflödigt fogbruk genom att hålla
spackeln vinkelrätt mot golvet. När fogarna torkat ca 30 minuter
rengörs med grönt skurblock. Därefter används en väl
urvriden styv svamp som sköljs ofta. Arbeta diagonalt och tryck
inte så att fogarna gröps ur. Håll fogarna fuktiga i ca tre dygn innan
rengöring sker med Höganäs Kalkbort alt. Fila Deterdek.

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
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