Naturligt hydrauliska kalkbruk
Målarkalk FOGBRUK NHL3,5|0-2 mm
UTFÖRANDE
Alla fogar i ett murverk av tegel som murats med
normalstor fog borttages med fogfräs,
t ex Arbortech AS170, till ett djup på minst 25
mm eller mer beroende på brukets status.
Murverket rengörs därefter med lågtrycksvåtbläster eller med rent vatten så att allt damm,
förgipsad smuts och löst sittande bruksrester
i fogarna avlägsnas helt.
Blandas väl i planblandare med 4,5-5,5 liter
vatten i ca 8-9 minuter. Börja med 4,5 liter och
justera sedan med mer vatten till önskad konsistens, t ex vid pumpning.
Vid blandning i snabblandare eller med visp
kan bruket blandas kortare tid.
Bättre blandning ger högre pumpbarhet och ett
smidigare bruk.
Samtliga ytor fuktas väl och så mycket att bruket
inte torkar upp alltför hastigt.
Skall man t ex skapa en pärlfog är det extra
viktigt att bruket går att forma vilket blir alltför
svårt om murverket är otillräckligt förvattnat.
Målarkalk FOGBRUK appliceras så att fogen
blir helt fylld och komprimerad för att därefter
bearbetas med fogpinne av trä.
Bruket går att foga såväl manuellt som med
anpassad fogspruta, t ex Magic Plus P80.

VÄGLEDANDE MATERIALÅTGÅNG
Ca 15-20 kg/m2
Fogning

ca 25 mm fogdjup

Produktbeskrivning
Målarkalk FOGBRUK är ett färdigblandat kalkbruk som
innehåller naturlig hydraulisk kalk NHL3,5, framställt i enlighet med EN-459, samt välgraderad, torkad kvartssand.
Det är ett högklassigt fogbruk som vi har skapat för att
vara lättarbetat, smidigt och stanna i fogen. Pumpbarheten är mycket hög och vattenseparationen minimal.
Standardkulörer enligt vår Kulörlåda eller specialkulör
enligt önskemål. Fogbruket kan även fås med 0-4 mm
ballast.

Användningsområde
Ett fogbruk för normalt sugande tegel att användas i
normalt utsatta miljöer.

Applicering
Bruket går att foga såväl manuellt som med anpassad
fogspruta, t ex Magic Plus P80.

Säkerhetsföreskrifter
Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns
tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida malarkalk.se/media
Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

Efterfukta i erforderlig omfattning med finspridarmunstycke eller tryckspruta. Skydda fasaden
mot snabb uttorkning genom intäckning och
väderskydd.
Bruket måste skyddas från temperaturer under
+5°C under hela härdningstiden.
Tänk på att djupa fogar kräver längre härdningstid. Undvik därför arbeten sent på året om
en frostfri härdning inte kan säkerställas.
Skydda säckarna från fukt och lagra dem på
pall, skiljt från underlaget.
Hållbarhet från produktionsdatum:
25 kg plastsäck = 24 månader.
1200 kg storsäck = 12 månader.
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