
För lättare fordonstrafik

och fotgängarePOLYBONDED SAND

Färg: Stengrå     Nettovikt: 25kg    Förvaringstid i bruten förpackning (rätt hanterad): 12 månader

KHW Umweltdienst GmbH - Industriestrasse 165-169, 50999 Cologne, Germany www.khw.info

POLYMERBUNDEN FOGSAND AV HÖG KVALITET FÖR BETONG- OCH NATURSTEN, FÖR MARKSTEN, SÅVÄL SOM PLATTOR.
Polymerbunden fogsand är en perfekt lösning för att få nätta och fina fogar, med rena ytor som följd, 
anpassad till garageuppfarter, parkeringsytor och gångstråk i både o�entlig samt privata miljö.

Arbetstemperatur  > 5°C, 2 dygn över 0°

Läs den tekniska specifikationen (engelska) för en mer detaljerad instruktion!

Sprid ut fogsanden jämt över den torra ytan och borsta ned sanden i fogarna.

Kompaktera materialet i fogarna med hjälp av antingen en gummiklädd markvibrator eller 

att du bearbetar fogområdet med en gummiklubba. Försäkra dig om att materialet i  fogarna  

är jämt fördelat och välpackat genom att med exempelvis en murslev känna efter i materialet.

Sopa av ytan försiktigt och återfyll där fogen sjunkit ned i fogarna. Om ytan har ett 

ojämnt utförande kan man behöva blåsa av  ytan med ex. en lövblås i förväg. 

Ta sedan bort överflödigt fogmaterial.

Spruta försiktigt ut vatten över ytan (dimstråle) tills fogarna är mättade av vatten. Arbeta 

på små ytor (ca 10-20 m2) i taget. Spruta över vatten två gånger med ca 5 minuters 

mellanrum tills fogarna är ordentligt vattenmättade. Rikta inte högtrycksstrålar med 

vatten direkt mot fogarna. Blås bort stående vatten med lövblås 

Polymerbunden fogsand måste få tid att genomtorka fogen ordentligt. 
Skydda fogarna från regn och undvik att gå på ytan de 3 första 
timmarna efter färdigställande.

KHW-PS-E-20160420jw

- TILLVERKAD I TYSKLAND -

Fogbredd: 1-8mm Fogdjup: min 20mm
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POLYMERBUNDEN FOGSAND
Produkten innehåller Portlandcement.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skydds-
kläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT 
MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med 
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja.
P337+P313  Vid bestående ögon-
irritation: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren i enlighet 
medlokala/regionala/nationella/
internationella regler.

S:t Eriks AB
Industrivägen 4
245 34 STAFFFANSTORP

Färdigblandad mix,
minskar dammbildningen 
med hela 90%

ARTIKELNUMMER: 3412-260025


