Produktdatablad

Fog Försegling

Produktbeskrivning

Teknisk data

Fog Försegling förseglar foglinjer för bättre resistans mot smuts och mögel. Förhindrar
missfärgning och förenklar rengöring av fogen. Används lämpligast på fog till glaserade
plattor.
Ytfinish
Kulör
Lukt
Brandfarlig
Viskositet

Silicone
Transparant
Svag
Inte brandfarlig
Lättflyktig

Torktider

vid 20°C och 60 % relativ luftfuktighet

Dammtorr
Övermålningsbar
Genomhärdad

30 minuter
30 minuter
48 timmar

Täckning

Förberedelser

December 2017

Täckning är ca 2,5 - 12 m2/120 ml, beroende på plattans storlek och bredd på fogen.
Ytan skall vara rengjord och torr. Använd rengöringsmedel av god kvalitet och skölj
ren ytan med vatten. Finns det mögel på fogarna måste de göras rena, använd
mögelborttagningsmedel. Torka rent med luddfri trasa. Laga eventuell skadad fog.
Efter rengöring låt torka 24 timmar.
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Fog Försegling
Applicering

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Läs hela bruksavisningen före applicering.
På nyinstallation kan Fogförsegling appliceras 48 tim efter fogning.
Fogen måste vara ren, torr och rengjord från beläggningar.
Applicera direkt från flaskan med den medföljande penseln. Arbeta in en
yta i taget. Låt inte produkten torka på plattorna, torka upp spill med en
gång.
Om två eller fler lager skall appliceras, vänta 30 min mellan strykningarna.
Ytan är redo att beträdas efter 2 tim och är fullt genomhärdad
efter 48 tim. Undvik att använda rengöringsmedel inom 48 tim.
En behandling skyddar fogen i minst 5 år. Rengör pensel och verktyg med
vatten efter varje användning.

Lagring

Lagras stående och väl förslutet i ett svalt, torrt, frostfritt och väl ventilerat
utrymme, inte i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.

Rengöring

Skölj av applikatorn i vatten, torka av och sätt på locket. Flytande rester lämnas till
lokal miljöstation. Väl tömda förpackningar lämnas till
förpackningsåtervinningsstationer.

Underhåll

Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel för kakel.
För bästa skydd återapplicera fogarna med Fog Försegling en gång varje år.

Tips

Testa alltid på en provyta innan applicering för att kontrollera önskat resultat.

Storlekar

Fog Försegling finns i 120 ml flaska och 650 ml spray flaska.

Artikel nr

120 ml
650 ml

1320
TC2012

Informationen i detta produktdatablad ges i rådgivande syfte. Då omständigheterna kring användning och hantering av denna produkt
står utom vår kontroll frånsäger vi oss alla eventuella ansvars- eller garantianspråk. Vi förbehåller oss rätten att modifiera data utan
föregående notis. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor.
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