
Fogning Vägg

Färgpåverkan på fogmassan:

Klinkerplattor låg vattenabsorbtion        = Ljusare fogfärg

Härdningstemperatur < +20°C = Ljusare fogfärg

Härdningsfuktighet 100% och < 70% = Ljusare fogfärg

För mycket vatten vid blandning eller tvättning = Ljusare fogfärg

Kakelplattor hög vattenabsorbtion = Mörkare fogfärg

Härdningsfuktighet mellan 80-90% = Mörkare fogfärg

För lite blandningsvatten = Mörkare fogfärg

För kort blandningstid = Mörkare fogfärg

Förtidig fogning efter montering = Flammig fogfärg

Korsdrag eller ojämn värme = Flammig fogfärg

Syratvätt eller starka kemprodukter = Flammig fogfärg

Smutsig svamp eller trasa = Flammig fogfärg

Platta med sågad kant, rak

Skall fogen vara plan mellan

Plattornas kanter, se bild

Platta med rundad kant, pressad

Skall fogen möta glasyrens kanter.

Fogen blir något rundad, se bild



Fogning Golv

Färgpåverkan på fogmassan:

Klinkerplattor låg vattenabsorbtion        = Ljusare fogfärg

Härdningstemperatur < +20°C = Ljusare fogfärg

Härdningsfuktighet 100% och < 70% = Ljusare fogfärg

För mycket vatten vid blandning eller tvättning = Ljusare fogfärg

kakelplattor låg vattenabsorbtion = Mörkare fogfärg

Härdningsfuktighet mellan 80-90% = Mörkare fogfärg

För lite blandningsvatten = Mörkare fogfärg

För kort blandningstid = Mörkare fogfärg

Förtidig fogning efter montering = Flammig fogfärg

Korsdrag eller ojämn värme = Flammig fogfärg

Syratvätt eller starka kemprodukter = Flammig fogfärg

Smutsig svamp eller trasa = Flammig fogfärg

Platta med sågad kant, rak

Skall fogen vara plan mellan

Plattornas kanter, se bild

Platta med rundad kant, pressad

Skall fogen möta glasyrens kanter.

Fogen blir något rundad, se bild



Fogens påverkan

Kakelplattor

har en vatten absorbtion på ca 20 %

vilket gör att plattorna suger upp lite av vattnet som var tänkt för hydratisering av fogen 

( uttorkning ). Detta gör att fogprovet är bra för val av fog på vägg.

Standard fogfärg : Silvergrå på vägg.

Klinkerplattor

har en vatten absorbtion på ca 0,5 % vilket gör att plattorna suger  inte upp något vatten,

och fogen får mer vatten till hydratisering av fogen ( uttorkning ). 

Detta gör att fogfärgerna ofta blir lite ljusare i verkligheten än på provet, 

välj något mörkare fog än på provet.

Standard fogfärg : Basaltgrå på golv.

Mörka fogar är känsliga vid applicering för drag och vind samt temperatur i golvet ex 

golvvärme.

Tvätta gärna mörka fogar med en cellulosa svamp 

den är hårdare och suger mindre vatten/pigment ur fogen.

PCI - Silver grå         PCI - Cement grå     PCI - Antracit grå     PCI - Svart



Fogens påverkan


