Robust Utemiljø

Robust Fugesand Fast

Veksthemmende fugesand som etter vanning herder
til en fast og fleksibel fuge. Motstandsdyktig mot utvasking, ugress,
groing og maur. Benyttes der det legges heller, brostein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne.

Beskrivelse
Veksthemmende polymerforsterket fugesand som etter vanning herder til en fast og
fleksibel fuge. Motstandsdyktig mot utvasking, ugress, groing og maur. Benyttes der
det legges heller, brostein, tegl, naturstein og
belegningsstein i private og offentlige miljøer
med lett trafikk, u
 te og inne.
Forarbeid
Hellene/steinene må være tørre før fuging.
Under både legging og herding bør det være
oppholdsvær før fugen er fast og ferdig
herdet. Ved regn kan sanden vaskes ut og
missfarging av overflaten kan forekomme.
Følg produsentens anbefalinger av stein/heller
for riktig konstruksjon og oppbygging.
Utblanding
Produktet er klart til bruk. Polymer og sand
har tendens til å separere ved lagring og
transport. For å motvirke separasjon bør
sekkene vendes noen ganger før de benyttes.
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Oppgitt forbruk er med 6 cm tykk stein/helle.
Se leverandørens egne beregninger og
anbefalinger for valgt stein/helle.
Tørketid (+20°C og 50% RF)
Fugene er normalt gjennomherdet etter
ca. 1-3 døgn. Temperatur skal ligge mellom
+5 og +25°C, dette gjelder også underlaget.
NB! Tung trafikk, maskinell feiing og
høytrykksvask anbefales ikke.

Lagring
Bruksmåte
Lagres tørt, i uåpnet originalpakning. 
Når belegningssteinen er ferdig lagt og underlaget er tørt, kostes fugesanden over dekket.
Tekniske data
Sanden fordeles jevnt utover hellene/ steinene Forbruk:
Se tabell
med en myk kost slik at fugene fylles helt.
Tørketid:
1-3 dager
Benytt en vibratorplate/ hoppetusse til å
Sand/tilslag:
0-1,2mm
vibrere underlaget og etterfyll med mer fugesand om nødvendig. Gjenta vibreringen. Fjern Varedata
deretter all overflødig sand slik at det kun er
Emballasje/pall: 20 kg sekk. 54 stk/pall.
sand i fugene. Fugene skal vannes. Benytt en
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet.
hageslange og dusj overflaten med fin dusj
Gjenvinnes som ren plast.
slik at fugesanden ikke vaskes ut. Overflødig
Vare nr.:
420
sand på overflaten må fjernes. Herdet fuge55211081
sand på overflaten kan være vanskelig å fjerne Nobb nr.
Gtin:
7090040904201
og må e
 vt. fjernes mekanisk.
Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder
sement som blandet med vann kan virke irritrende på hud
og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid
igangsettes. NB! Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.
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