Fogsand
OGRÄSHÄMMANDE
HÄRDANDE FOGSAND

NATUR

GRÅ

BASALT

Finns som Finkornig blandning (Sand – Natur/Grå/Basalt) till Fogbredd från 1–10 mm
Finns som som Grovkornig blandning (Stone – Natur/Grå) till Fogbredd från 8–20 mm
Finns i färgerna Natur (beige), Grå og Basalt (Svart)
Används i både nya och äldre natur- och betongbeläggningar
Levereras färdigblandad i säckar om 20 kg
Åtgång för beläggningssten med 6 cm tjocklek
Sten/platta i cm

Fogbredd 2 mm

Fogbredd 6 mm

Fogbredd 10 mm

10 x 10 cm

3,00 kg/m2

9,00 kg/m2

15,00 kg/m2

20 x 10 cm

2,27 kg/m2

6,81 kg/m2

11,35 kg/m2

21 x 14 cm

1,85 kg/m2

5,55 kg/m2

9,25 kg/m2

30 x 30 cm

1,05 kg/m2

3,15 kg/m2

5,25 kg/m2

40 x 40 cm

0,80 kg/m2

2,40 kg/m2

4,00 kg/m2
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ANVÄNDNING

Fogsand

1
Skaka säcken ordentligt före användning
för att se till att materialet blandas ordentligt.
Använd en sopborste för att fördela materialet lite åt gången på beläggningen. Materialet
sopas ner i fogarna med roterande rörelser.
För att försäkra att materialet kommer ända
ner i botten kan du använda en plattvibrator.
Fogarna fylls sedan i efter behov.

2

3

Fogarna ska fyllas upp till några millimeter
från stenens överkant. Vid stenar med kantskärning fylls fogen upp till kantskärningens
underkant. Överblivet material avlägsnas
med en mjuk borste eller lövblåsare. Grov
och öppenporad sten ska rengöras noggrant.

EASY Fogsand kan användas direkt från säcken på helt ren och torr beläggning.
Beläggningen ska vara lagd på en stadig och vattengenomtränglig grund.
EASY Fogsand används i hela fogen, men minst 30 mm djup.

Tillförseln av vatten stabiliserar fogarna och sanden får
en geléaktig konsistens. För att materialet ska stelna efter
bevattning är det viktigt att materialet får torka. Därför
är det bäst att använda produkten på ”sommarhalvåret”.
Det kan ta flera dagar för materialet att torka beroende
på temperatur. Fogarna måste skyddas från regn under de
första timmarna efter det har lagts. Se instruktionsfilmen
på www.lithomex.se
EASY Fogsand är miljövänlig, polymerbunden fogsand som stelnar
när det kommer i kontakt med luft och vatten. Detta ger en elastisk
fog som gör det svårt för nya skott att få fäste, och skyddar på så sätt
mot ogräs.
EASY Fogsand stabiliserar beläggningen och passar till beläggningar
med en låg belastning, såsom terrasser, gångstigar, uppfarter och dylikt.
EASY Fogsand är vattengenomträngligt, vilket betyder att fogen
blir blöt och vattengenomtränglig när det regnar. Fogen är gjord av
kvartssand och ett blandat bindemedel och är inte giftig.

Förvaring
Säckarna förvaras torrt och håller i upp till 24 månader.

Bindemedlet i fogsanden aktiveras med
vatten. Ställ in vattenslangens munstycke
på sprinklerfunktion. För att undvika att
spruta upp materialet ur fogarna bör du
använda ett jämnt och låg vattentryck.
Vattna beläggningen jämnt och rikligt
på ett mindre område åt gången för att
försäkra att fogmaterialet blir blött hela
vägen ner. På större områden sprutar du
i sluttande riktning. Skölj beläggningens
ovansida helt ren från skum/bubblor och
resterna av materialet.

Renovering
Om du använder materialet på äldre beläggningar ska det gamla
fogmaterialet rensas bort helt, och eventuellt ogräs och rötter ska
bekämpas innan EASY Fogsand används.
Underhåll
För att fortsatt undvika ogräs i beläggningen ska fogarna alltid vara
helt fyllda och rena. Eventuella reparationer är lätta att genomföra. Ta
bort löst material i fogarna och utför reparationen, jfr. användningen.
Anmärkningar
Ett område bör göras klart under samma dag så att dagg och regn
inte aktiverar bindemedlet oavsiktligt. Om beläggningen inte rengörs
ordentligt kan detta resultera i rester av murbruk och fläckar på
beläggningen. Rengör med vatten och en styv borste så fort detta
upptäcks. Om materialet har torkat kan det rengöras med vatten och
ett roterande borsthuvud.
OBS!
Var uppmärksam på rengöring av impregnerade/specialbehandlade
ytor. Om arbetet utförs under en för kall och fuktig period eller på en
tät grund kan detta påverka hur materialet stelnar och resultera i ett
uppsvällt material.
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