Starka Hårdfog
- håller din beläggning stabil och fri från ogräs

Med Starka Hårdfog förhindras ogräsväxt och urlakning i fogarna. Beläggningen stärks
upp och ytan blir lättskött. Normalt sätt behövs ingen återfyIlning heller. Starka Hårdfog
säljs i 15 kg förpackningar och finns i tre kulörer, Natur, Grå och Basalt (mörkgrå). Den
passar utmärkt till trädgårdens gångar och utegolv. Hårdfogen används med fördel till
Starkas produkter, Bradstone, Terrano och Åhussten som läggs med lite bredare fogar.
Den kan också användas till alla marksten och plattor med 3 mm fogbredd. Den fungerar även väl till natursten, marktegel och klinker. Hårdfog är en utmärkt ogrässtoppare i
skarven längs en trädgårdsmur och till exempel en trottoar.

Starka Hårdfog är idealiskt för fogning av markstensbeläggningar och garageuppfarter
av betong och natursten. Sanden är frostbeständig och vattengenomsläpplig och
används till breda fogar från ca. 3 mm. Det lufthärdande fogmaterialet är vacuumförpackat och färdigt för användning. Hårdfogen är lika enkel att arbeta med som traditionell fogsand. Den är permanent vattengenomsläpplig och tål normal högtryckstvätt och
hämmar framväxt av ogräs i fogarna. Starka Hårdfog kan användas både vid regn och
torrt väder. OBS! Härdningsprocessen startar inte förrän regnet har upphört och torrt
väder inträder. Starka Hårdfog har full bärighet efter cirka 3 – 6 dygn vid kontinuerligt
varmt och torrt väder (vid ca +20° C vid högst 65 % luftfuktighet). Låg temperatur ökar
härdningstiden. Lägsta temperatur bör inte vara under +3°C.
Starka Hårdfog bör appliceras enligt anvisning på förpackningen. Om applicering görs
utan vattning (vilket är fullt möjligt) kan en glansig hinna lägga sig på produkterna.
Denna hinna är inte farlig för produkterna men fungerar som färgförstärkare och kommer att försvinna med tiden på ytor som används. Det är viktigt att man är noggrann att
sopa av ytan efter forgning eftersom risken annars finns att kvarlämnat material härdar
på ytan.
Inget spill. Överblivet material i plastsäcken som inte används kan återanvändas genom
att tömmas ut i plasthinken inom 20 minuter efter öppnandet och genom tillsättande av
rent vatten, vi rekommenderar att hela spannen vattenfylls och att locket försluts. Dock
rekommenderar vi att man använder detta restmaterial inom en månad. Oöppnad förpackning kan förvaras i obegränsad tid. Förvaras oåtkomligt för barn!
Då detta material är tänkt att användas utomhus är det på kundens eget ansvar om produkten används inomhus. Starka Hårdfog skall användas enbart på vattengenomsläppliga underlag (obundet bärlager) och inte på t.ex. betong eller asfaltunderlag (bundet bärlager). Se mer i våra läggningsanvisningar på www.starka.se
Starka Hårdfog används på gångytor och ytor med lätt personbilstrafik (garageuppfart).
När ytan utsätts för lätt personbilstrafik skall stenen sättas på ett väl packat bärlager
typ Stenmjöl. Idealiskt för fogar från 3 mm med ett djup av minst 30 mm. Vid omläggning av gammal yta måste gamla fogar rengöras med ex. högtryck (luft eller vatten)
OBS! Tänk på det personliga skyddet och omgivningen. Innan fogning måste plattorna /
markstenen rengöras.

Basalt

Natur

Grå

Fogbredd
(snittfog)

Åtgång
(kg / m²)

Bradstone 4 cm
450x450
600x600
600x300
Europack 6,1 m²

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

ca. 2,5
ca. 2
ca. 3
15 kg/Europack

Terrano 6 cm

4 mm

ca. 3,6*

Åhussten 6 cm

5-6 mm

ca. 5*
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*) Fyllning med Hårdfog i hela fogen. Vi rekommenderar dock en halv foghöjds förfyllning med vanlig
Starka fogsand. Då blir ju åtgången något lägre. Ex. på Terrano kan du minska åtgången till ca. 1,8 kg
genom att fylla med vanlig fogsand upp till halva tjockleken på ca 3 cm.

