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TEKNISK INFORMATION + PRAKTISKA BRUKSANVISNINGAR

Hårdfogar till beläggningar
Från lätt till tung trafik

Natur Stengrå Svart
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Bruksanvisning

Blandningsprocess
Blandningsenhet 1 burk L10 + 25 kg säck kvartssand

Häll den önskade antal blandningsenheter i blandningskaret 
och mixa i ca. 8 minuter. Därefter är fogmassan klar för 
omgående utläggning.

Bearbetningstiden ca 20 min. vid +15˚ C. Lägre temperatur 
förlänger och högre temperatur förkortar bearbetningsti-
den. 

Fogningsprocessen:
• Direkt efter att fogmassan är färdigblandad läggs den ut 

på den rena beläggningen, (fuktig beläggning är inget 
hinder)

• Fördela fogmassan med en raka eller skyffel.

• Arbeta ner fogmassan i fogarna med en enbladig gum-
miskrapa och en styv kvast.

(Det är möjligt att komprimera fogmassan med en lätt, (ca. 
40 kg) högfrekvent vibrator direkt på stenytan om man 
efterfogar omedelbart efter)

• Borsta fogarna i profil, d.v.s. så att de ligger i kant med 
beläggningsytan, eller till önskat djup.

• Sopa omedelbart bort eventuella bruksrester med en 
styv kvast.

• Rengör slutligen beläggningsytan med en mjukare kvast 
till dess att alla bruksrester har avlägsnats.

• Sopa med roterande rörelser för att även avlägsna de 
bruksrester som finns i fördjupningar i stenarna.

• Rengör blandningsmaskinen och verktygen omedelbart 
efter arbetet med vatten.

• Efter härdningen kommer det till en början att ligga 
kvar ett mycket tunt lager av teknisk harts på stenens 
yta, vilket framhäver stenens färg och får den att se våt 
ut. Detta lager försvinner dock efter ett par månader 
genom slitage, väder och vind.

• Det är alltid bäst att inleda fogningen med en mindre-
provyta.

Härdningsprocessen:
Följande gäller vid en temperatur på +15˚C och
en relativ luftfuktighet på 65%.

• Den fogade ytan kan beträdas efter 12 timmar.
• Fullständigt härdat efter 3 dygn.
• Skydda de nylagda plattorna mot regn under de första 

12 timmarna. Observera att eventuell skyddsplast inte 
får läggas direkt på beläggningen eftersom luften måste 
kunna cirkulera fritt.

• Rengör redskapen grundligt med vatten regelbundet 
under, och i synnerhet omedelbart efter, fogningspro-
cessen. Om det alltjämt finns bruksrester kvar på red-
skapen kan de avlägsnas med ”Lithomex Epoxycleaner”

Egenskaper för Lithomex L10:
• Förstärker beläggningen.
• Motstår alla typer av sug- & borstmaskiner
• Hindrar ogräs och myror i fogarna
• Restistent mot olja, bensin, syror och salt
• Fogad beläggningssten är återanvändbar vid ev. repa-

ration

För lätt trafik

Gatstensbeläggning  
– Lithomex L10
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Teknisk data

Beskrivning av hårdfog för lättare trafik:
Bindemedel: Enkomponents syntetharts
Fyllnadsmaterial: Kvartssand / granitkross
Kornstorlek: 0,2 – 1,3 mm
Fogbredd: från 5 mm. <
Fogdjup:   Minimum 30 mm. – Dock alltid minst 

dubbla fogbredden.
Blandningsenhet:  1 kg bindemedel + 25 kg fyllnadsmate-

rial = 26 kg

Materialbeskrivning:
Densitet: 1,66 g./cm3

Tryckhållfasthet: 19,8  N/mm2

Bearbetning/utläggning:
Blandningstid: 8 min. (Betongblandare)
Bearbetningstid:  20 min. ved 15º C (högre temperatur 

kortare bearbetningstid)
Min. temperatur.: 3º C
Max. temperatur.:  30º C (Var uppmärksam på mörka be-

läggningars yttemperaturen vid solken)

Arbetssäkerhet: Se se säkerhetsdatablad 
 Undgå hudkontakt / använd godkända handskar.

Försäljningsenheter: 
Färger:  Natur 26 kg.  Pall = 1040 kg.
  Stengrå 26 kg. Pall = 1040 kg.
 Svart 26 kg. Pall = 1040 kg. 

Förvaring hållbarhet:  
Bindemedel - frostfritt, hållbart i 18 måneder.
Fyllnadsmaterial -kvartssanden förvaras tort -hållbarhet 
obegränsat.

Terassplattor – Lithomex L10
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Bruksanvisning

Blandningsprocess:
Blandningsenhet 1 fl. L20 A + 1 fl. L20 B + 25 kg säck 
kvartssand + 3 liter vatten. 

Häll den önskade antal ”blandningsenheter” i blandnings-
karet, kemin tillsäts parvis och mixas i 4 minuter därefter 
tillsätts 3 liter vatten per enhet och mixningen fortsättes i 
ytterligare 4 minuter. -därefter är fogmassan klar för omgå-
ende utläggning.

Bearbetningstiden ca 30 min. vid +15˚ C. Lägre temperatur 
förlänger och högre temperatur förkortar bearbetningsti-
den. 

Fogningsprocessen:
• Beläggningsytan vattnas innan fogning, beakta sten-

struktur och temperatur.
• Öka vattningen vid högre temperaturer och/eller med 

beläggning med öppna porer, som t.ex. sandsten, 
betongplattor eller klinker. Dock ska det ej stå vatten i 
fogarna.

• Den färdigblandade fogmassan utläggs direkt på den 
förberedda rena beläggningsytan.

• Fördela fogmassan med en raka eller skyffel.
• Arbeta ner fogmassan i fogarna med en enbladig gum-

miskrapa och en styv kvast.
• Efter ca 10–15 min. är fogmassan jordfuktig och eventu-

ella bruksrester kan sopas bort med en styv kvast. Den 
idealiska borstningstidpunkten är avhängig av tempe-
raturen, d.v.s. vid högre temperatur desto kortare och 
omvänt vid lägre temperatur.

• Borsta fogarna i profil, d.v.s. så att de ligger i kant med 
beläggningsytan, eller till önskat djup.

• Omedelbart efter kan eventuelle bruksrester borstas 
bort.

• Rengör slutligen beläggningsytan med en mjukare kvast 
till dess att alla bruksrester har avlägsnats.

• Sopa med roterande rörelser för att även avlägsna 
de bruksrester som finns i fördjupningar i stenen och 
avslutningsvis sprayas vatten under fortsatt borstning 
med samma roterande rörelser.

• Rengör blandningsmaskinen och verktygen omedelbart 
efter arbetet med vatten.

• Det kan förekomma en nästan osynlig hinna av teknisk 
harts som dock kommer att försvinna.

• Det är alltid bäst att inleda fogningen med en mindre 
provyta.

Härdningsprocessen
Följande gäller vid en temperatur på +15˚C och
en relativ luftfuktighet på 65%.
• Den fogade ytan kan beträdas efter 10 timmar. 
• Fullständigt härdat efter 3 dygn.
•  Fogmassan tål lätt/normalt regn under härdningsti-

den, men de nylagda pattorna behöver skyddas mot 
våldsamma regn/skyfall under de första 12 timmarna. 
Observera att eventuell skyddsplast inte får läggas 
direkt på beläggningen eftersom luften måste kunna

• cirkulera fritt. 
• Rengör redskapen grundligt med vatten regelbundet 

under, och i synnerhet omedelbart efter, fogningspro-
cessen. Om det alltjämt finns bruksrester kvar på red-
skapen kan de avlägsnas med ”Lithomex Epoxycleaner”

Egenskaper för Lithomex L20
• Förstärker beläggningen.
• Motstår alla typer av sug- & borstmaskiner
• Hindrar ogräs och myror i fogarna
• Restistent mot olja, bensin, syror och salt
• Fogad beläggningssten är återanvändbar vid ev. repa-

ration

Smala fogar, för medeltung och tung trafik

Marktegel – Lithomex L20
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Tekniske data

Beskrivning av hårdfog för smalare fogar:
Bindemedel: Tvåkomponents syntetharts
Fyllnadsmaterial:  Kvartssand / granitkross
Kornstorlek:  0,2 – 1,3 mm / 0,2 – 2,5 mm.
Fogdjup:   Minimum 30 mm. -Dock alltid minst 

dubbla fogbredden. Vid intensiv trafik-
belastning rekomenderas fogdjup på ½ 
stenens tjocklek.

Blandningsenhet:   2,5 kg bindemedel + 25 kg fyllnadsma-
terial = 27,5 kg + 3 liter vatten.

Material- Std. Std.+ 
beskrivning: 0,2 – 1,3 mm 0,2 – 2,5 mm
Densitet: 1,30 g./cm3 1,55 g./cm3

Tryckhållfasthet: 21,0 N/mm2 30,0 N/mm2

Fogbredder:  från 3 mm från 6 mm

Bearbetning/utläggning:
Blandningstid: 8 min. (Betongblandare)
Bearbetningstid:   20 min. ved 15º C (högre tenperatur 

kortare bearbetningstid),
Min. temperatur:  3º C
Max. temperatur:   30º C (Var uppmärksam på mörka be-

läggningars yttemperaturen vid solken)

Arbetssäkerhet: Se se säkerhetsdatablad 
 Undgå hudkontakt / använd godkända handskar.

Levereringsenheter:
Färger:  Natur 27,5 kg.  Pall = 1100 kg.
  Stengrå 27,5 kg. Pall = 1100 kg.
 Svart 27,5 kg. Pall = 1100 kg.

Förvaring hållbarhet:  
Bindemedel - frostfritt, hållbart i 24 månader. Fyllnads-
material -kvartssanden förvaras tort -hållbarhet obegränsat.

Enkel utläggning av den färdigblandade fogmassan – Lithomex L20Gatsten – Lithomex L20
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Bruksanvisning

Blandningsprocess: Blandningsenhet 1 fl. L50 A  
+ 1 fl. L50 B + 25 kg säck kvartssand

Häll den önskade antal ”blandningsenheter” i blandningska-
ret, -kemin tillsäts parvis och mixas i 8 minuter -därefter är 
fogmassan klar för omgående utläggning.

Bearbetningstiden ca 20 min. vid +15˚ C. Lägre temperatur 
förlänger och högre temperatur förkortar bearbetningsti-
den.  

Fugeproces / udførelse:
• Den färdigblandade fogmassan utläggs direkt på den 

förberedda rena beläggningsytan, (fuktig yta är inget 
hinder)

• Fördela fogmassan med en raka eller skyffel.

• Arbeta ner fogmassan i fogarna med en enbladig gum-
miskrapa och en styv kvast.

(Det är möjligt att komprimera fogmassan med en lätt, (ca. 
40 kg) högfrekvent vibrator direkt på stenytan om man 
efterfogar omedelbart efter)

• Borsta fogarna i profil, d.v.s. så att de ligger i kant med 
beläggningsytan, eller till önskat djup.

• Omedelbart efter kan eventuelle bruksrester borstas 
bort.

• Rengör slutligen beläggningsytan med en mjukare kvast 
till dess att alla bruksrester har avlägsnats.

• Sopa med roterande rörelser för att även avlägsna 
de bruksrester som finns i fördjupningar i stenen och 
avslutningsvis sprayas vatten under fortsatt borstning 
med samma roterande rörelser.

• Rengör blandningsmaskinen och verktygen omedelbart 
efter arbetet med vatten.

• Efter härdningen kan det till en början alltjämt ligga 
kvar ett mycket tunt lager av teknisk harts på stenens 
yta, vilket framhäver stenens färg. Detta lager försvin-
ner dock efter tid genom slitage, väder och vind.

• Det är alltid bäst att inleda fogningen med en mindre 
provyta.

Härdningsprocessen:
Följande gäller vid en temperatur på +15˚C och en relativ 
luftfuktighet på 65%

• Den fogade ytan kan beträdas efter 12 timmar. Fullstän-
digt härdat efter 3 dygn.

• Skydda den nyfogade ytan mot regn de första 12 
timmarna. Observera att eventuell skyddsplast inte får 
läggas direkt på beläggningen eftersom luften måste 
kunna cirkulera fritt. 

• Rengör redskapen grundligt med vatten regelbundet 
under, och i synnerhet omedelbart efter, fogningspro-
cessen. Om det alltjämt finns bruksrester kvar på red-
skapen kan de avlägsnas med ”Lithomex Epoxycleaner”

Egenskaper för Lithomex L50
• Förstärker beläggningen.
• Motstår alla typer av sug- & borstmaskiner
• Hindrar ogräs i fogarna
• Restistent mot olja, bensin, syror och salt
• Fogad beläggningssten är återanvändbar vid ev. repara-

tion reparationer

För tung trafik

Lithomex L50
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Teknisk data

Beskrivning av hårdfog för tungt/ 
hög trafikerade ytor:
Bindemedel: Tvåkomponents syntetharts
Fyllnadsmaterial:  Kvartssand / granitkross
Kornstorlek:  0,2 – 1,3 mm / 0,2 – 2,5 mm.
Fogdjup:   Minimum 30 mm. -Dock alltid minst 

dubbla fogbredden.
  Bussterminaler och liknande rekomen-

deras fogdjup på ½ stenens tjocklek.
Blandningsenhet:  3 kg bindemedel + 25 kg fyllnadsmate-

rial = 28 kg

Material- Std. Std.+ 
beskrivning: 0,2 – 1,3 mm 0,2 – 2,5 mm
Densitet: 1,86 g./cm3 1,96 g./cm3

Tryckhållfasthe: 55,0 N/mm2 72,0 N/mm2

Fogbredder:  fra 5 mm fra 8 mm

Bearbetning/utläggning:
BBlandningstid:  8 min. (Betongblandare)
Bearbetningstid:   20 min. ved 15º C (högre tenperatur 

kortare bearbetningstid),
Min. temperatur:  3º C
Max. temperatur:   30º C (Var uppmärksam på mörka be-

läggningars yttemperaturen vid solken)

Arbetssäkerhet: Se se säkerhetsdatablad 
 Undgå hudkontakt / använd godkända handskar.

Levereringsenheter:
Färger:  Natur 28 kg.  Pall = 1120 kg.
  Stengrå 28 kg. Pall = 1120 kg.
 Svart 28 kg. Pall = 1120 kg.

Förvaring hållbarhet: 
Bindemedel - frostfritt, hållbart i 24 månader.
Fyllnadsmaterial -kvartssanden förvaras tort -hållbarhet 
obegränsat.

Lithomex L50
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Lithomex-fogar förstärker dina belåaggningar där det är 
nödvändigt. Stenlagda trafikerade ytor, rondeller och dess 
stenlagda körbara innercirklar, etc.

Där de tunga lastbilarna som väger upp till 48 ton bromsar/
accelererar och gör skarpa svänger, ska dessa våldsamma 
horisontala krafterna från boogie- och trippelhjul tas emot
och överföras och fördelar från sten till sten via fogen.

Lithomex-fogar eliminerar behovet av evighetssysslor
som ogräsrensning eller bortbränning av ogräs och
annan oönskad växtlighet från exempelvis refuger
mitt i eller trottoarer längs trafikerade gator och 
belagda ytor i parker.

Lithomex-fogar står emot gatsopningsmaskinernas
horisontal- och vertikalsugar.

Lithomex-fogar är dessutom en hygienisk lösning
för platser där utomhusservering förekommer på
fogade beläggningsytor. Matrester, cigarettfimpar
och kapsyler fastnar inte i fogarna.

Lithomex-fogar läggs normalt till minst tre cm djup
(fogarna ska dock alltid vara minst dubbelt så
djupa som de är breda).

NOTERA!!!

Lithomex fogar är extremt starka och motstår de våldsam-
ma påverkningar från stor och tung trafik, men förutsättnin-
garna för att skapa en motståndskraftig beläggning på dessa 
extrema ytor kräver:
1. Hundraprocentig bärkraft från underlaget/fundamentet.
2.  Att inramningen vägrenen/kanterna på det stenlagda 

området är tillräckligt styv/stark (det räcker inte med 
körbanans asfalt).

3.  Att de enskilda stenarna omgärdas av fogmaterialet och 
att fogbredden runtom stenen är 5–8 mm eller större.

4.  Att fogdjupet vid sådana extremt tungt belastade 
beläggningar uppgår till minst halva stenens tjocklek.

Lithomex fogar ska läggas i torr väderlek och hållas torra 
i minst 15 timmar. Vid en utläggningstemperatur på 20˚C är 
härdningstiden två till fem dygn beroende på typ. Fogarna kan 
läggas vid temperaturer från +10˚C. Lägre temperatur förläng-
er och högre temperatur förkortar härdningstiden.
Fördelar: Vid en framtida uppgrävning av beläggningar med
Lithomex fogar är det förhållandevis lätt att avlägsna fog-
materialet och återanvända stenarna, vilket innebär att man 
undviker missprydande material och färgskiftningar i belägg-
ningsytan. Den avhärdade Lithomex-fogen är residualbun-
den och fäller inte ut något till den omgivande miljön. Kan 
omhändertas som byggavfall på samma sätt som betong- och 
murstensrester.

Viktigt om hårdfogar

Accelerationskraft

Horisontalkrafter

Broms-/decelerationskraft

Horisontalkrafter

Accelerationskraft

Styrkefundament

Ytterkant

på betongfundament
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Beräkningsgrund: Fogdjup: 30 mm

 Fogbredd:   8 mm

Nedanstående tabell är avsedd som en teoretisk beräknings-
hjälp. De olika naturliga typerna av granitsten kan ge upphov till 
avvikelser. Stenens storlek anges i cm, längd x bredd.

Åtgångstabell i kg/m2

Specialfogmassa Beräkningsfaktor Exempel:
Färg: Natur Densitetstal/skillnad  Stenstorlek 10 x 10 cm

LITHOFIX L10 Tabellvärde standard  6,00 kg/m2

LITHOFIX L20 Tabellvärde + ca 20 %  7,20 kg/m2

LITHOFIX L50  Tabellvärde + ca 25 %  7,50 kg/m2

Sten 
str.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 30 40

4 13,50 12,33 11,51 10,90 10,43 10,05 9,75 9,49 9,28 9,09 8,93 8,80 8,67 8,47 8,30 7,80 7,54

6 11,51 10,35 9,52 8,91 8,44 8,07 7,76 7,51 7,29 7,11 6,95 6,81 6,69 6,48 6,32 5,81 5,55

8 10,43 9,26 8,44 7,83 7,36 6,98 6,68 6,42 6,21 6,02 5,87 5,73 5,61 5,40 5,23 4,73 4,47

10 9,75 8,58 7,76 7,15 6,68 6,30 6,00 5,74 5,53 5,34 5,18 5,05 4,92 4,72 4,55 4,05 3,79

12 9,28 8,11 7,29 6,68 6,21 5,83 5,53 5,27 5,06 4,87 4,72 4,58 4,45 4,25 4,08 3,58 3,32

14 8,93 7,77 6,95 6,34 5,87 5,49 5,18 4,93 4,72 4,53 4,37 4,23 4,11 3,91 3,74 3,24 2,98

16 8,67 7,51 6,69 6,08 5,61 5,23 4,92 4,67 4,45 4,27 4,11 3,97 3,85 3,65 3,48 2,98 2,72

18 8,47 7,30 6,48 5,87 5,40 5,02 4,72 4,46 4,25 4,07 3,91 3,77 3,65 3,44 3,28 2,77 2,51

20 8,30 7,14 6,32 5,71 5,23 4,86 4,55 4,30 4,08 3,90 3,74 3,60 3,48 3,28 3,11 2,60 2,35

30 7,80 6,63 5,81 5,20 4,73 4,35 4,05 3,79 3,58 3,39 3,24 3,10 2,98 2,77 2,60 2,10 1,84

40 7,54 6,38 5,55 4,94 4,47 4,10 3,79 3,53 3,32 3,14 2,98 2,84 2,72 2,51 2,35 1,84 1,58
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– existerande beläggningar, större ytor

Rensning av befintliga beläggningars fogar sker enklast med 
hjälp av specialmaskinen ”Fugenhexe” som rensar stora 
ytor snabbt med tryckluft under skärm. (beställ specialbro-
schyr).

– mindre ytor

Rensas enklast med hjälp av en högtryckstvätt eftersom vat-
ten ger ett enhetligt ”skärdjup” till skillnad från tryckluft där 
stora variationer förekommer (och småsten dessutom ofta 
slungas iväg som projektiler).   

Fogrensning

Fugenhexe Hårda fogar

Gatsten och granithällar fogförstärkta med Lithomex L50



11

Lithomex L50

Hård gummiskrapa
Hållbar gummiskrapa för fördelning och inarbetning av 
fogmassan.

“Kullersten” – Lithomex L50

Bredd 60 cm
Bredd 45 cm - standard.



En ”liten” investering med stor avkastning och miljövinst
• Du får en permanent beläggning utan oönskade växter, (ogräs)

• Ingen medarbetare i farliga trafiksituationer, under ogräsrensning

• Ingen kostsam gas till ogräsbränning åtta gånger årligen = CO2-besparing

• Motstår alla typer av sug- & borstmaskiner

• Inga tomma fogar, som samlar smuts, fimpar, kapsyler mm.

• Förstärker ytor så de motstår de största lastbilarna på upp till 48 ton.

• Ger fina fogar som kan fås i natur- och stenfärger.

– i konstant utveckling för en grönare miljö

 DK        DE        GB        SE        NO        NL        BE        AT        CH

Lervejdal 14 D, Addit 
DK-8740 Brædstrup
Tlf. 86 22 11 22
CVR. 37 39 48 74 
info@lithomex.dk 
www.lithomex.dk


