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BESKRIVNING AV PRODUKT
Bostik PRO Floor Grout är en cementbaserad golvfog till klinkerplattor ute som inne.  

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För fogning av klinkers i torra och våta utrymmen i en fogbredd på 2-15 mm.

ARBETSBESKRIVNING
Förarbete: Före fogning avlägsna fästmassa som trängt upp mer än halva fogdjupet samt andra föroreningar.
Blandning: Till 15 kg fogbruk tillsätts ca.3,8 liter rent vatten (alltid vattnet först i blandningshinken). Blanda 2 min. med stark långsamtgående borrmaskin med visp. Låt stå i någon minut och rör upp igen. Viktigt att fogarna är rena från fästmassa före fogning.
Applicering:Fördela fogbruket noggrant med fogspackel diagonalt över plattorna . En 45 gradig lutning på fogspacklen är lämplig.
Renskrapa plattorna från fogbruk utan att gröpa ur fogarna. Tvättning: Före tvättning, känn med fingret att fogen bär och inte smetar av sig. Torktiden före tvättning kan variera p.g.a. temperatur, ventilation m.m. normalt ca 45 min. vid 20 C. Tvätta diagonalt
med rent vatten och fogsvamp med handtag. Byt vatten vid behov. Vid behov tvättas plattorna yterliggare en gång efter några timmar eller dagen efter. Fogarna bör eftervattnas (tvättas/duschas) ett par dager efter fogning för att uppnå maximal styrka. Golvvärmen skall vara avstängd vid fogning och först sättas på igen efter 4 veckor.
Åtgång: Cirka 0,3-2,0 kg/m² beroende fogbredd och den keramiska plattans format.

MILJÖ & HÄLSA
Produkten innehåller vitcement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad
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Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom
våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

TEKNISK DATA
EGENSKAPER FÖRE ANVÄNDNING
Bindemedel

Specialcement

Fyllmedel

Natursand, max 0,5 mm

Fogbredd

2-15 mm

Densitet

1,7 kg/liter

Färg

Ljusgrå, mellangrå, grå, antracitgrå

Användningstid

ca.1 timme vid + 20 C

Produktegenskaper

CG1 (EN 13888)

Materialåtgång

1,5 – 4,0 kg/m2 beroende på
plattans format

Arbetstemperatur

Kan appliceras från +10 till
+25°C

Rengöring

Omedelbart med vatten

Förpackningsstorlek

15 kg

Lagringstid

12 månader torrt, svalt och i
oöppnad förpackning
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