Komprimering 2 ganger og nøye kosting

Vanning av belegget

24 timer herding i tørt vær

Lithomex Easy gir en stabil og herdet fuge og er egnet til:
Belegningsstein- og hellebelegninger i private og offentlige utemiljøer med lett trafikk
og der det ikke benyttes kraftige feie- og sugemaskiner når det gjøres vedlikehold.
Lithomex Easy er velegnet rundt svømmebasseng da den tåler spyling
og normalt vedlikehold.
Easy løser problemene med utvasking av fugesand og ugress.
OBS!
Til belegninger med tung trafikk anbefales annen type fugesand. Spør oss om råd!
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Bruksveiledning:
-

Det er viktig at steinbelegningen er utført riktig med
tanke på fundament/bærelag og settelag før belegningen fuges.

-

Fordel fugesanden jevnt over den tørre nylagte belegn
ingen og fei med kosten i sirkulære bevegelser til fugene
er fylt opp.

-

Fugedybden bør være i hele beleggets tykkelse fra bunn
til noen millimeter under steinoverflaten.

-

Bruk riktig Easy-kvalitet til den aktuelle fugebredden.

-

Rengjør / fei belegningen delvis så det er litt sand oppå
belegget og vibrer med platevibrator så fugesanden
komprimeres ned i fugene.

-

Etterfyll fugene med samme fugesand og bruk kosten
flittig til fugene er fylt opp.

-

Fei overflaten helt ren for fugesand med myk feiekost.  
En god metode er å bruke løvblåser og fjerne støvet
forsiktig ved å blåse skrått og sideveis.  
Helst i vindretningen og vekk fra hus osv.

-

Dusj (spre vann med lite trykk) belegget med vann slik
at fugesanden er gjennomfuktet i hele fugens tykkelse.  
Kontroller at fugen er fuktet helt igjennom, ved å bruke
en sparkel ned i fugen.
Unngå mye vann og vanndammer.

-

Ikke la vann blandet med fugesand renne utover flaten.
Skjer dette pga av for mye vann på overflaten, børstes
med myk kost eller dusjes bort. Eventuelle rester etter
herding, kan fjernes med kokhett vann.

-

Fugen er normalt gjennomherdet på 1 – 3 døgn. Det
herdes raskere ved høy temperatur. Ved temperatur på
15 grader er fugen tilstrekkelig herdet på ca. 24 timer.

-

Unngå bruk av Easy når temperaturen er under
10 grader da herdeprosessen blir lang.

Lithomex Easy er spesielt egnet til:

Belegningsstein- og hellebelegninger i private og
offentlige utemiljøer med lett trafikk og der det ikke
benyttes kraftige feie- og sugemaskiner når det gjøres
vedlikehold.
Lithomex Easy er velegnet rundt svømmebasseng da den
tåler spyling og normalt vedlikehold.

Aut. Forhandler

Unngå ugress og maur i fugene!
Lithomex Easy minimerer uønsket ugress og maur.
Miljøriktig og stabiliserende fugemateriale, ferdig i sekk.
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Lithomex Easy,
“Sand” (smale fuger)
Den miljøriktige og stabiliserende fugesanden til
fugebredder 1-10mm.

• Sterkere fuger

Lithomex Easy består av kvartssand blandet med et
polymerisk bindemiddel som forsterker belegningen og gir
stabile fuger.

• Ugresshemmende
• Hindrer maur

Bindemiddelet i fugesanden aktiveres gjennom å fukte
fugene med vann. Sanden blir geleaktig og fugen stabiliseres når den vannes.  Herdingen tar 1 – 3 døgn
avhengig av temperatur og fugen herder til en hardere,
men fleksibel fuge.  Fugen vil nå stå i mot suge- og
børstemaskiner, og minimerer ugressproblemer og plager
med maur.

• Lett å bruke
• Minimerer vedlikeholdet
• Til alle klimaforhold
• Miljøriktig

Lithomex Easy forblir fleksibel og motstår bevegelse,
mindre setninger i belegningen og temperaturforskjeller i
nordisk klima.
Ca. forbruk av Lithomex Easy fugesand med 6cm tykk stein. Kg pr. m2 belegning.

Størrelse på
stein

Fugebredde
2 mm

10x10 cm

3,00 kg/m

20x10 cm

2,27 kg/m

21x14 cm
30x30 cm
40x40 cm

1,85 kg/m
1,05 kg/m

2

2

2
2

0,80 kg/m

2

Fugebredde
6 mm
2

9,00 kg/m

2

6,81 kg/m

2

5,55 kg/m

2

3,15 kg/m

2

2,40 kg/m

Fugebredde
10 mm
2

15,00 kg/m

2

11,35 kg/m

2

9,25 kg/m

2

5,25 kg/m

Fugen tilpasser seg de små bevegelsene som alle steinbelegg har på en god måte,  pga. av sin fleksibilitet.
Dersom fugene skades eller fugemateriale mangler, fjernes
løst materiale og fugen etterfylles med samme type
Lithomex Easy.
Fukt deretter fugen slik bruksanvisningen beskriver. Ny og
gammel fugesand bindes sammen til en solid stabil fuge.

2

4,00 kg/m

Lithomex Easy,
“Stone” (Brede fuger)
Den miljøriktige og stabiliserende fugesanden av kvarts og
knust granitt er tilpasset fuger større enn 8mm.
Lithomex Easy, ”stone” har større kornstørrelse og er tilpasset brede fuger,  der en sterkere fuge er nødvendig.
Egner seg til heller med store fuger eller til smågatestein,
skifer osv.

Renovering av eksisterende
belegninger:
Viktig!  Er belegningen som skal fuges preget av ugress
og skitt, skal dette fjernes. Ugress fjernes med brenning
(gassbrenner), ugressmiddel som Roundup osv. Følg anvisningene og spyl deretter fugene fri for fugemateriale,
dødt ugress osv., i fugens tykkelse.
Steinbelegget skal være rent, tørt og fritt for ugress.
Følg bruksveiledningen for Lithomex Easy.

Oppbevares tørt og frostfritt!
OBS!
Til belegninger med tung trafikk anbefales annen type
fugesand. Spør oss om råd!.

