Fogförstärkare
Tillsats för kakel- & klinkerfog
Produktinformation
ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Tillsatsmedel som ökar fogens vidhäftning, hållfasthet, fuktoch väderbeständighet samt elasticitet.

EGENSKAPER

*
*
*
*

TEKNISKA DATA

VAc-VeoVa sampolymer
Huvudbindemedel
D
Densitet
it t
ca. 1
1,0
0k
kg/l
/l
Eldfarlighet
ej eldfarligt
Frostbeständighet
ej beständigt (som torr beständigt)
Lägsta
+ 5°C
bearbetningstemperatur

BRUKSANVISNING

Tillsätt föreskriven mängd Fogförstärkare i rent, kallt vatten.
Blanda sedan i fogpulvret,
fogpulvret enligt tabellen nedan.
nedan Plattor utan
glasyr eller med mattglasyr bör fuktas före fogning eller
behandlas med Kiilto Kakelskydd. Detta för att underlätta
rengöring av plattans yta efter fogningen. Instruktioner för
fogning finns på fogmedelsförpackningen.

förbättrar fogens mekaniska egenskaper
gör fogen tätare
alkalibeständig
överdosering försvårar rengöringen efter fogningsarbetet

Kakelfog
Vatten
Fogförstärkare

20kg
5,5l
1,5l

10kg
2,75l
0,75l

3 kg
0,85l
0,25l

Klinkerfog
Vatten
Fogförstärkare

20kg
3,5l
0,8l

10kg
1,7l
0,4l

3kg
0,5l
0,12l

eller
1 del Kiilto Fogförstärkare: 4 - 5 delar vatten
Överdosering av Fogförstärkare ökar fogmedlets vidhäftning
på plattytan och därmed blir slutrengöringen mödosammare.

ARBETS- OCH
MILJÖSÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt med färsk produkt och fogmedel.
Sköljvattnet från verktygen kan hällas i avloppet. Färska
produktrester intorkas, torkad produkt är soptippsduglig.
Förvaras oåtkomligt för barn. Av produkten kan fås ett
separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns
anvisningar för hantering av produktrester.

FÖRPACKNING

0,5l
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BEARBETNINGSTID

AKTAS FÖR FROST EJ BRANDFARLIGT
Lagras helst på svalt ställe, ej under +1°C, i en väl sluten
originalförpackning. Efter lång lagring bör produkten omröras
väl före användningen. Våra anvisningar baserar sig på
laboratorieprov och vår bästa kunskap. Vi kan dock inte
kontrollera sakligheten och utförandet av arbetet eller
förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara
f d
för
dem. I osäkra
k ffall
ll står
å fabrikens
f b k
tekniska
k k service till
ll Er
tjänst.
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