FOG
KF10
Cementbaserad, snabbtorkande, frostsäker och flexibel kakel- och klinkerfog. För alla typer av keramiska
plattor, natursten och glasmosaik. Kan användas till vägg och golv i våt- och torrutrymmen både inom- och
utomhus. Lätt att bearbeta och lätt att fogfylla. Till fogbredd 2-10 mm.

Arbetsanvisning
Förarbete:
Kontrollera att fästmassan har torkat enligt föreskrifterna för respektive produkt. Plattorna ska sitta fast
ordentligt och vara rena och torra. Vid torr, blåsig väderlek och porösa plattor ska plattmellanrummen vätas
innan fogning sker. Rekommenderad arbetstemperatur 10-20 °C och lägsta arbetstemperatur 6 °C.
Blandning:
Blandning av fog utförs med långsamtgående maskinvisp för att undvika att det bildas luftbubblor. 5 kg KF10
blandas med 1,2–1,3 liter vatten. Mät upp angiven mängd rent vatten och häll i fogpulver. Temperaturen på
pulver och vatten ska vara mellan 6-18 °C. Blanda i ca 2-3 minuter till en jämn, klumpfri och helt homogen
massa. Använd samma vattenmängd till varje blandning for att minimera risken for kulörförändringar. Blandat
material kan användas i ca 1-2 timmar.
Applicering:
KF10 appliceras med en gummispackel eller fogbräda som dras diagonalt över fogarna.
Efterarbete:
När fogen är yttorr, men fortfarande bearbetningsbar, rengörs fogarna med en padmaster/svamp. Detta tar ca
15-45 min beroende på temperatur och luftfuktiget. När fogarna är fasta, men ännu ej genomhärdade,
avlägsnas kvarvarande fogmassa på plattorna med en fuktad padmaster och den avslutande finishen av
fogarna görs med en svamp. Avtvättning ska ske diagonalt över fogarna. För tidig avtvättning kan innebära risk
för att fogen tvättas ur plattmellanrummen. Även kulörförändringar kan inträffa vid för tidig avtvättning. På mörka
kulörer som tex antracitgrå kan det ibland uppträda små ljusare prickar i fogen. Detta kan bero på naturliga
utfällningar av kalciumkarbonat eller att grundmaterialets egenfärg nte helt går att täcka med med mörka
pigment.
Efterpolering görs med en torr och ren trasa. Fogarna bör sedan hållas fuktiga i 2 dygn. Beroende på plattornas
sugförmåga samt rumstemperatur så tål den fogade ytan lättare gångtrafik efter ca 3-6 timmar. Undvik vind,
drag och värmepåverkan från t.ex. solljus och golvvärme under utförandet såväl som under härdningstid.
Golvvärme kan slås på långsamt efter 7-8 dagar. Fogmassa som härdat på plattytan kan två dygn efter fogning
tas bort med Finja Murtvätt. Var mycket försiktig vid användning av Murtvätt. Används endast på syrabeständiga
plattor och prova alltid på en mindre yta. Marmor och kalksten ska aldrig rengöras med Murtvätt. Använd Finja
Våtrumssilikon vid elastiska fogar och rörelsefogar.
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Teknisk data
Rekommenderad fogbredd

2-10 mm

Åtgång

ca 0,5–1,8 kg/m² beroende på fogbredd och tjocklek på plattan

Vattenåtgång

1,2-1,3 l per 5 kg

Tid till lätt belastning

ca 3-6 h

Tid till full belastning

ca 7 dygn

Brukstid

ca 1-2 timmar

Klassificering

CG2 WA (EN 13888)

Förpackning
Produkten levereras i 5 kgs påse.

Lagring
Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten
förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt.
Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev.
reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell
information se alltid www.finja.se.
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