
Fogbruk för fogbredd 2-10 mm, cementbaserade, för keramiska plattor

Bruksanvisning
Blandas med rent vatten i förhållande 5 kg pulver till 1,3-1,4 
liter vatten. Använd en lågvarvad maskinvisp för att undvika att 
få luft i fogmassan.
Temperaturen på pulver och vatten ska vara mellan 6-18 C°.
Blanda fogmassan i 2-3 minuter till en homogen och klumpfri
massa innan användning. Fogmassan har en ”öppentid”
på 30-45 minuter.
Fogmassan arbetas ner i fogen med en gummispackel eller 
fogbräda, dra diagonalt över fogarna. När fogen är yttorr, men 
fortfarande bearbetningsbar, rengörs ytan med en svamp. 
När fogarna är fasta, men ännu ej genomhärdade, avlägsnas 
kvarvarande fogmassa på plattorna med en fuktat svamp och 
den avslutande finishen av fogarna görs med en svamp. Ytan 
poleras och rengörs från fogfilm och ev. vattenfilm.
Efter ca. 2 dygn kan eventuellt fogfilm tvättas bort med
Fila Deterdek alt. Fila Cleaner.
Beroende på plattornas sugförmåga samt rumstemperatur så 
tål den fogade ytan lättare gångtrafik/påverkan efter 2 timmar. 
Fullt belastningsbar efter 7 dygn.

Lagring och transport
Fogmassan skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i 
sluten förpackning. 

Arbetshygieniska anvisningar
Produkten innehåller inte Portlandcement och berörs därför
ej av de arbetshygieniska förhållningsregler som gäller för 
cement.
För övrig information hänvisas till säkerhetsdatablad.

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
Landskronavägen 23, 252 32 Helsingborg
Tel. 077-447 35 00

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se

Cementbaserad plastförstärkt, snabbhärdande
fogmassa till golv och vägg, i våta och torra utrymmen.

■ Alla typer av keramiska plattor, natursten och glasmosaik
■ Speciellt lämplig för icke sugande plattor
■ Mycket lämplig till våtutrymmen där daglig rengöring
 förekommer
■ Minimal risk för missfärgning
■ Flexibel vägg- och golvfog

Sortiment
Beteckning Förpackning Färg Avsett för fogning av
   klinkerplattor på 

FB 1010 Star 5 kg påse Vit Golv och vägg 

FB 1020 Star 5 kg påse Ljusgrå Golv och vägg 

FB 1030 Star 5 kg påse Mellangrå Golv och vägg 

FB 1040 Star 5 kg påse Mörkgrå Golv och vägg

FB 1050 Star 5 kg påse Svart Golv och vägg
 

Materialåtgång
0,3-1,5 kg/m2 beroende på fogbredd samt plattans storlek och 
tjocklek.

Produktbeskrivning 
Cementbaserad, snabbhärdande, plastförstärkt, flexibel,
frostsäker och vattenfast fogmassa i pulverform.

Tekniska information
Densitet:  1,5
Produktegenskaper enl. EN 13888: CG2 WA
Öppentid:  30-45 minuter
Torktid vid 18°C
lätt gångtrafik:  2 timmar
Fullt genomhärdad efter:  7 dygn
Lägsta arbetstemperatur:  6°C
Rek. arbetstemperatur:  10-20°C

Användningsområden
För fogning av keramiska plattor på golv och vägg i både våta 
och torra utrymmen. Endast inomhus.
Risken för bakterieangrepp vid kapillärsug i den täta och  
kompakta fogen är minimal.
Fogen tål hög belastning och daglig rengöring. Fogmassa Star 
är därför lämplig i alla typer av våtutrymmen.
Fogbredd mellan 2-10 mm. 

HÖGANÄS FOGMASSA STAR

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB,  Landskronavägen 23,  252 32  Helsingborg    Tel. 077-447 35 00    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 
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