Fogning med rapid grout
arbetsanvisning

Med fogning färdigställs plattsättningen. Fogningen
minskar vatteninträngningen in under plattorna och
är avslutningen på ett snyggt golv som kommer att
hålla i många år.

rapid grout är en snabbhärdande fogmassa som är
anpassad till täta och stora plattor. rapid grout fungerar även till natursten, marmor, mosaik och andra
plattor med ojämn insugning i kanterna.

Ett lyckat slutresultat uppnås genom att arbeta med
fogmassan på rätt sätt.

Nedan arbetsbeskrivning visar på de viktiga delarna
för ett lyckat resultat.

Blanda rapid grout enligt instruktionerna på säcken.

Avlägsna överskottsmassa och låt
fogen torka.

Applicera fogmassan diagonalt med
gummispackel och fyll fogarna ordentligt.

Torktiden påverkas av uttorkningsförhållandena men är vanligtvis cirka
15-30 min.

Applicera inte fogmassan i rörelsefogarna.

När fogmassan torkat så pass att
massan inte fastnar på fingret kan
första tvättning av fogen påbörjas.
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Gör första tvätten med cirkelrörelser.
Torka med fuktig (ej blöt) tvättsvamp
över plattorna för att avlägsna överskottsmassa och för att forma fogen.
Skölj ur tvättsvampen ofta.
Torka alltid plattorna med väl urvriden fogsvamp.
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Torka av plattorna med fogsvampen
diagonalt över fogarna.
Skölj ur och tryck ut så mycket vatten
som möjligt ur svampen mellan varje
diagonalt drag.

Då fogarna torkat till, tvätta fogen
ytterligare en gång enligt ovan
beskrivning.

Skydda den färdiga plattsättningen
och efterfukta fogarna under ett par
dagar efter slutfört arbete.
Vid behov avsluta med silikonfogmassa i eventuella rörelsefogar.
Silikonfogmassa kan vara weber neutral silicone eller special silicone.

rapid grout
• Perfekt anpassad produkt för täta plattor, typ
granitkeramik
• Smidig och lätt att foga
• Kulörbeständig
• För fogbredd 0,5-20 mm
• 16 kulörer: 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke,
15 Concrete grey, 16 Grey, 17 Medium grey,
18 Dark grey, 19 Antracite, 20 Graphite, 33 Tan,
34 Nougat, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate,
39 Brick, 40 Mahogany
• 24 månaders lagringstid

Fogning med rapid grout
- så gör du, se filmen!

Skanna QR-koden eller
klicka för att se filmen!
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