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Fog Rep Tegel
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Produktbeskrivning
Fog Rep Tegel är avsedd för reparation av sprickor och skadade
fogar i tegel (0-1 cm) utomhus.
Fog Rep Tegel har utmärkt vidhäftning på de flesta underlag som
tegel, sten och betong. Fog Rep Tegel är väder och regnbeständig
efter torkning.

Behandling
Mineraliskt underlag ska vara rent, torrt och välbundet. Tidigare
målade ytor tvättas och nermattas. Skär av patronens topp ovanför
gängan och montera på sprutmunstycket.
Applicera Fog Rep Tegel direkt i fogen med hjälp av en fogpistol.
Tegelstenar ska fuktas i förväg med en svamp innan applicering med
Fog Rep Tegel. När fogmassan har applicerats ska överflödigt
material genast avlägsnas med en fuktad svamp. För ett jämnare
slutresultat kan fogen strykas jämn med en fogpinne eller en smal
spackelspade.

Hälsa och Miljö
Fogskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge
hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar. Se
även information på Säkerhetsdatabladet.
Återförslut öppnad tub väl. Avlägsna fogen från verktygen innan
rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter fogning.
Flytande fogrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan
lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus
Densitet: 1,58 kg/l
Torktid 23°C 50% RF: 24-48 timmar (beroende
på skikttjocklek)
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Verktyg: Spackelspade
Förpackning: 330 g
Kulör: Grå
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
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