
STARKA Hårdfog
För betong- och naturstens beläggningar.

Innehåll: 15 kg
Färg: Se lock och framsida.

► Förhindrar framväxt av ogräs i fogarna.

► 1-komponents, lufthärdande fogsand, färdigblandad och klar för användning.

► Kan spolas ner i fogen med vatten.

► Vattengenomsläpplig och frostbeständig.

►  Tål högtryckstvätt.

►  För fogdjup från 30 mm och fogbredd från 3 mm.

Starka Hårdfog används på gångytor och ytor med lätt personbilstrafik. När ytan utsätts
för lätt personbilstrafik skall beläggningen sättas på ett väl packat bärlager typ stenmjöl.
Starka Hårdfog är idealiskt för fogar FRÅN 3 mm med ett djup av MINST 30 mm.
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Bearbetning:
Rengör fogarna till ett djup av minst 30 mm (fogbredd minst 3 mm).
Rengör ytan som ska fogas!

Breda fogar ca 6–10 mm: (ex. Bradstone/natursten)
Vattna ytan ordentligt! Tag ut och klipp upp vacuumförpackningen med
hårdfogen och häll ut innehållet på ytan. Använd en hård borste eller
gummiraka och arbeta ner hårdfogen ordentligt i fogarna. Borsta ner all
överbliven fogsand med mjuk borste diagonalt över fogarna tills ytan är
helt fri från fogmaterial.
Härdning:
Ytan kan beträdas efter cirka 6–8 timmar och är färdighärdad efter
cirka 3 dagar (vid ca +20° C och 65% luftfuktighet). Låg temperatur
ökar härdningstiden.

Smala fogar 3–5 mm: (ex. Bya-sten)
Vattna ytan ordentligt! Tag ut och klipp upp vacuumförpackningen med
hårdfogen och häll ut innehållet på ytan. Använd en hård borste eller
gummiraka och arbeta ner hårdfogen ordentligt i fogarna. Spola den
fogade ytan efter cirka 10 minuter med bevattningspistol. Använd rikligt
med vatten för att kompaktera fogmaterialet ordentligt ner i de smala
fogarna. Vid behov fyll på ej komplett fyllda fogar. Borsta ner all överbli-
ven fogsand med mjuk borste diagonalt över fogarna tills ytan är helt fri
från fogmaterial.
Härdning:
Ytan kan beträdas efter cirka 48 timmar och är färdighärdad efter ca
5–7 dagar (vid ca +20° C och 65% luftfuktighet). Låg temperatur ökar
härdningstiden.

Viktigt!
Hårdfogen ska användas enligt anvisningarna för rekommenderad fog-
bredd och fogdjup. Hårdfogen är främst en produkt för utomhusbruk,
och användning inomhus görs på kundens eget ansvar. Använd endast
hårdfogen på ytor med vattengenomsläpplig underbyggnad (ej betong-
eller asfaltunderbyggnad) OBS! Om Starka Hårdfog används på
beläggning som ej vattnats kan det uppkomma en glansig film på ytan.
vilket förstärker ytans kulör. Detta försvinner genom slitage och har
ingen negativ effekt på beläggningen (betong/natursten).

Användning av handskar och skyddsglasögon rekommenderas.
Hårdfogen ska förvaras torrt och oåtkomligt för barn. 
Mer information finns på www.starka.se
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