
Produkt

Zebra Multifog

Användnings område

- Cementbaserad fogmassa för golv och vägg 3-12 mm fogbredd. ( dock inte för pool eller bassäng samt ljus natursten ) 

- Fogmassan fungerar både inne som ute och är frostbeständig.

Produktegenskaper

- Multifog med smutsavvisande egenskaper.

- Fogmassans kropp och ballast gör att den inte sjunker ihop eller tvättas ur.

- Fogmassans yta blir hård och tål mekanisk belastning.

- Snabbtorkande fogmassa för att minska risken för flammighet vid tvärdrag.

Underlag / Förarbete

- Fogarna skall vara djupa och rena och fria från lösa partiklar.

- Fästmassan måste vara uthärdad vid fogning för att slippa missfärgningar och utfällningar i fogen.

- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

- Plattor med hög vattenabsorbtion kan fuktas innan fogning påbörjas.

Blandning / Applicering

- Multifog blandas med rent kallt vatten 0,3 liter / 1 kg. 4,5 liter vatten / 15 kg.

- Blandning skall ske med blandare och visp.

- Blanda i 2 minuter till en klumpfri massa, låt blandningen stå och svälla, mogna ca 3 min och vispa sedan upp igen.

- OBS ! Man får inte tillsätta mer vatten till fogmassan efter det att den har börjat att härda.

- Applicera inte mer fogmassa än vad som förbrukas under 20 minuter, med reservation för värme och ventilation.

- Rumstemperaturen och plattans vattenabsorbtion avgör hur stora ytor man kan foga.

- Efter 20-30 minuter börjar fogmassan styvna och ytan vitna då kan rengöring påbörjas

- Tryck inte för hårt så att fogarna gröps ur skölj svampen ofta. Börja inte tvätta för tidigt då får fogen porer eller blir urtvättad.

- När plattorna är torra kommer man att få en cement film på plattorna som poleras bort med en torr trasa, trassel eller duk.

- Olika plattor har olika vattenabsorbtion detta påverkar fogens VCT-tal och därför också fogens färg.

- Plattor med hög vattenabsorbtion gör fogen mörkare och plattor med låg vattenabsorbtion gör fogen ljusare.

Materialtekniskdata

Materialbas Cement

Komponenter 1 komponent

Konsistens Pulver form 

Åtgång 0,3-1 kg / m²

Öppen tid 1-2 timmar

Torktid för tvättning 20-30 minuter 

Torktid Gångbar efter 12 timmar

EN 13888 CG2

Lagringstid minst 12 månader

Förvaring Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C.

Förpackning Multifog Ljusgrå 5 kg säck Art.nr 30515025 EAN-nr

Förpackning Multifog Ljusgrå 15 kg säck Art.nr 30515030 EAN-nr

Förpackning Multifog Grå 5 kg säck Art.nr 30515035 EAN-nr

Förpackning Multifog Grå 15 kg säck Art.nr 30515040 EAN-nr

Förpackning Multifog Coxgrå 5 kg säck Art.nr 30515045 EAN-nr

Förpackning Multifog Coxgrå 15 kg säck Art.nr 30515050 EAN-nr

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Byggvarudokument BVD 3 eller ring Teknikkontakt 0470-22919
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Åtgångs tabell

mm / m²      kg / m²

15x15        0,5 kg

20x20        0,4 kg

30x30        0,4 kg

45x45        0,4 kg

30x60        0,4 kg

60x60        0,3 kg


