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1-KOMPONENT STYRKEFUGE 
TIL LET TRAFIK

Forbrugsvejledning for belægningssten ved 3 cm fugedybde

Størrelse på stenfladen Fugebredde 5 mm Fugebredde 8 mm Fugebredde 10 mm Fugebredde 12 mm

10 x 10 cm 3,80 kg/m² 6,00 kg/m² 7,50 kg/m² 9,00 kg/m²

20 x 10 cm 3,00 kg/m² 4,50 kg/m² 5,75 kg/m² 6,75 kg/m²

21 x 14 cm 2,40 kg/m² 3,75 kg/m² 4,75 kg/m² 5,50 kg/m²

30 x 30 cm 1,35 kg/m² 2,20 kg/m² 2,75 kg/m² 3,20 kg/m²

40 x 40 cm 1,00 kg/m² 1,65 kg/m² 2,00 kg/m² 2,40 kg/m²

GRÅNATUR

L10

 Til let trafikbelastning
 Modstår suge-/fejemaskiner
 Minimerer fremkomsten af ukrudt

 Minimerer drift og vedligehold
 Let vandgennemtrængelig
 Frost- og UV-bestandig

LITHOMEX L10 anvendes typisk i helleanlæg, gågader, fortove, indkørsler og lignende.
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VEJLEDNING 
L10

Bearbejdning

Blandetid Ca. 8 minutter i tvangsblander

Bearbejdningstid Ca. 20 minutter ved + 20°C

Fugeforhold
Fugebredde minimum 5 mm  
Fugedybde minimum 30 mm

Temperatur

 Belægnings- og lufttemperatur minimum + 
3°C. Ingen frost 
Max temperatur + 25°C.  
(Hurtig afhærdning på varm overflade)

Hærdning

 Fuldt hærdet efter ca. 3 døgn, ved + 20°C  
Høje temperaturer – kortere bearbejdnings tid 
og hurtigere hærdning  
Lave temperaturer – længere bearbejdnings tid, 
langsommere hærdning

Materiale

Bindemiddel 1-komponent harpixlim

Fyldstof Kvartssand / knust granit

Kornstørrelse 0,3 – 1,2 mm

Vægtfylde 1,61 g/cm³ (fuldt hærdet)

Trykstyrke 19,8 N/mm² (fuldt hærdet)

Vandgennem-
trængelighed

Let vandgennemtrængelig

Levering og opbevaring

Leveringsenhed
L10 leveres i sæt a 26 kg (25 kg kvarts  
+ 1 kg binder). Hel palle = 40 sæt

Standardfarver
Natur og Grå (Andre farver  
kan produceres)

Opbevaring

L10 binder opbevares tørt og frostfrit  
i op til 18 måneder
Kvarts opbevares tørt 
Ubegrænset holdbarhed
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Forberedelse Belægning og underlag 
udføres efter gældende regler og normer, 
i forhold til forventet brug og belastning, 
således man opnår et forsvarligt funda-
ment og indram ning. Stenene sættes med 
en fuge  bredde på minimum 5 mm, så der 
er plads til mørtel hele vejen rundt om 
stenen – knas fuger må ikke fore komme. 
Op  rens fugerne ned til minimum 30 mm 
dybde (halvdelen af sten ens tyk kelse ved 
trafikbelast ning), og ren   gør belægningen 
helt for rester og snavs. Belæg ningen er nu 
klar til fugning med Lithomex L10.

Blanding Tøm først sækken med 25 kg 
kvarts sand i tvangsblanderen og start 
maskin en. Tilsæt herefter hele L10 dåsens 
indhold på 1 kg og fortsæt blandingen i 
mindst 6 minutter og maksimalt 8 minutter.

Udførelse Den færdigblandede mørtel 
hældes ud på den klargjorte belægnings-
overflade, og bearbejdes om hyggeligt 
ned i fugerne, med en gummiskraber 
og en hård gadekost. For bedst at bevare 
mørtlens fugtige konsistens, færdiggøres 
et mindre areal ad gangen.

Rengøring Efter ca. 5-10 minutter 
fejes be  lægningsoverfladen helt ren for  
mørtelrester. Fej diagonalt på fugerne, 
og benyt en blød kost. Overskydende 
rester kan ikke genanvendes. Rens 
blande maskine og værktøj grundigt med 
vand, straks efter udførelsen. Der vil fra 
binderen komme en tynd film på sten-
overfladen. Denne film farvefremhæver 
og beskytter stenen, og forsvinder igen i 
forbindelse med slitage, vind og vejr.

Hærdning Det fugede areal kan betrædes efter 12 timer og er, 
afhængig af temperatur, fuldt hærdet efter ca. 3 døgn. Beskyt arealet 
mod regn de første 12 timer, fin støvregn er ikke noget problem. Evt. 
afdækning hæves over belægningen, så luften kan cirkulere. Mørtlen 
må under bearbejdning og i hærdningsperioden ikke udsættes for frost.

Sikkerhed Undgå hudkontakt. Benyt godkendte handsker og 
kraftigt arbejdstøj. Læs altid sikkerhedsdatabladet. Læs venligst 
”Vigtigt om Styrkefuger” bagerst i denne brochure, samt Drift-  
og vedligeholdelsesbeskrivelsen, som kan tilsendes efter ønske. 
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2-KOMPONENT STYRKEFUGE TIL 
MIDDELTUNG OG TUNG TRAFIK

LITHOMEX L20 er en super all-round fuge, der med en mere lind konsistens og høje styrke, 
typisk anvendes i trafikerede belægninger med smallere eller varierende fugebredder.

L20

GRÅNATUR

  Til medium og kraftig trafikbelastning
 Vandemulgerbar – lind blanding
 Modstår suge-/fejemaskiner
 Minimerer fremkomsten af ukrudt

 Minimerer drift og vedligehold
 Let vandgennemtrængelig
 Frost- og UV-bestandig

Forbrugsvejledning for belægningssten ved 3 cm fugedybde

Størrelse på stenfladen Fugebredde 5 mm Fugebredde 8 mm Fugebredde 10 mm Fugebredde 12 mm

10 x 10 cm 4,75 kg/m² 7,40 kg/m² 9,00 kg/m² 10,75 kg/m²

20 x 10 cm 3,60 kg/m² 5,60 kg/m² 6,90 kg/m² 8,20 kg/m²

21 x 14 cm 2,90 kg/m² 4,50 kg/m² 5,60 kg/m² 6,60 kg/m²

30 x 30 cm 1,65 kg/m² 2,60 kg/m² 3,20 kg/m² 3,80 kg/m²

40 x 40 cm 1,20 kg/m² 1,95 kg/m² 2,45 kg/m² 2,90 kg/m²
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VEJLEDNING 
L20

Forberedelse Belægning og underlag 
udføres efter gældende regler og normer, 
i forhold til forventet brug og belastning, 
således man opnår et forsvarligt funda-
ment og indramning. Stenene sættes med 
en fugebredde på minimum 5 mm, så der 
er plads til mørtel hele vejen rundt om 
stenen – knasfuger må ikke forekomme. 
Oprens fugerne ned til minimum 30 mm 
dybde (halvdelen af stenens tykkelse ved 
trafikbelastning), og rengør belægningen 
helt for rester og snavs. Belægningen 
sprayvandes herefter godt og er nu klar til 
fugning med Lithomex L20.

Blanding Tøm først sækken med 25 kg 
kvartssand i tvangsblanderen og start 
maskinen. Tilsæt herefter indholdet fra 
flasken med L20 komponent A og flasken 
med L20 komponent B, i alt 2,5 kg. De 
to flasker med binder hældes samtidig i 
blanderen. Efter 3-4 minutters blanding 
tilsættes 3 liter vand, og blandingen fort-
sættes i yderligere 3-4 minutter.

Udførelse Den færdigblandede mørtel 
hældes ud på den klargjorte og fugtede 
belægningsoverflade, og bearbejdes 
om hyggeligt ned i fugerne, med en gummi-
skraber og en hård gadekost. For bedst at 
bevare mørtlens fugtige konsistens, færdig-
gøres et mindre areal ad gangen.

Rengøring Efter ca. 10-15 minutter fejes 
belægningsoverfladen helt ren for mørtel-
rester. Fej diagonalt på fugerne, og benyt 
en blød kost. Afslutningsvis sprayvandes 
belægningen under fortsat fejning.
Overskydende rester kan ikke genanvendes. 
Rens blandemaskine og værktøj grundigt 
med vand, straks efter udførelsen. Der vil 
fra binderen komme en tynd film på sten-
overfladen. Denne film farvefremhæver 
og beskytter stenen, og forsvinder igen i 
forbindelse med slitage, vind og vejr.

Hærdning Det fugede areal kan betrædes efter 12 timer og er,  
afhængig af temperatur, fuldt hærdet efter ca. 4 døgn. Beskyt arealet 
mod regn de første 12 timer, fin støvregn ikke noget problem. Evt. 
afdækning hæves over belægningen, så luften kan cirkulere. Mørtlen 
må under bearbejdning og i hærdningsperioden ikke udsættes for frost.

Sikkerhed Undgå hudkontakt. Benyt godkendte handsker og 
kraftigt arbejdstøj. Læs altid sikkerhedsdatabladet. Læs venligst 
”Vigtigt om Styrkefuger” bagerst i denne brochure, samt Drift-  
og vedligeholdelsesbeskrivelsen, som kan tilsendes efter ønske.

Materiale

Bindemiddel 2-komponent harpixlim (resin + hærder)

Fyldstof Kvartssand / knust granit

Kornstørrelse 0,3 – 1,2 mm

Vægtfylde 1,66 g/cm³ (fuldt hærdet)

Trykstyrke 21,0 N/mm² (fuldt hærdet)

Vandgennem-
trængelighed

Let vandgennemtrængelig

Levering og opbevaring

Leveringsenhed
 L20 leveres i sæt a 27,5 kg  
(25 kg kvarts + 2,5 kg binder).  
Hel palle = 40 sæt

Standardfarver
Natur og Grå  
(Andre farver kan produceres)

Opbevaring

 L20 binder opbevares tørt og frostfrit  
i op til 12 måneder  
Kvarts opbevares tørt  
Ubegrænset holdbarhed

Bearbejdning

Blandetid Ca. 8 minutter i tvangsblander

Bearbejdningstid Ca. 20 minutter ved + 20°C

Fugeforhold

Fugebredde minimum 5 mm  
Fugedybde minimum 30 mm  
Ved trafikbelastning fuges minimum 
halvdelen af stentykkelsen

Temperatur

 Belægnings- og lufttemperatur minimum  
+ 3°C. Ingen frost 
Max temperatur + 25°C.  
(Hurtig afhærdning på varm overflade)

Hærdning

 Fuldt hærdet efter ca. 4 døgn, ved + 20°C 
Høje temperaturer – kortere  
bearbejdningstid og hurtigere hærdning 
Lave temperaturer – længere bearbejdnings-
tid, langsommere hærdning

4

1

3

2



6

2-KOMPONENT STYRKEFUGE  
TIL TUNG TRAFIK

LITHOMEX L50 er den stærkeste fuge og anvendes typisk i overkørsler, rundkørsler,  
buslommer, brolagte gader og lignende. 

 Til kraftig trafikbelastning
 Modstår suge-/fejemaskiner
 Minimerer fremkomsten af ukrudt

 Minimerer drift og vedligehold
 Let vandgennemtrængelig
 Frost- og UV-bestandig

GRÅNATUR

L50

Forbrugsvejledning for belægningssten ved 3 cm fugedybde

Størrelse på stenfladen Fugebredde 8 mm Fugebredde 10 mm Fugebredde 12 mm Fugebredde 14 mm

10 x 10 cm 7,75 kg/m² 9,50 kg/m² 11,00 kg/m² 12,75 kg/m²

20 x 10 cm 5,80 kg/m² 7,20 kg/m² 8,50 kg/m² 9,75 kg/m²

21 x 14 cm 4,75 kg/m² 6,00 kg/m² 7,00 kg/m² 8,00 kg/m²

30 x 30 cm 2,75 kg/m² 3,40 kg/m² 4,00 kg/m² 4,70 kg/m²

40 x 40 cm 2,00 kg/m² 2,60 kg/m² 3,00 kg/m² 3,60 kg/m²
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VEJLEDNING 

Forberedelse Belægning og underlag 
udføres efter gældende regler og normer, 
i forhold til forventet brug og belastning, 
således man opnår et forsvarligt funda-
ment og indramning. Stenene sættes med 
en fugebredde på minimum 8 mm, så der 
er plads til mørtel hele vejen rundt om 
stenen – knasfuger må ikke forekomme. 
Oprens fugerne ned til minimum 30 mm 
dybde (halvdelen af stenens tykkelse ved 
trafikbelastning), og rengør belægningen 
helt for rester og snavs. Belægningen er nu 
klar til fugning med Lithomex L50.

Blanding Tøm først sækken med 25 kg  
kvartssand i tvangsblanderen og start 
maskinen. Tilsæt herefter indholdet fra 
flasken med L50 komponent A og flasken 
med L50 komponent B, i alt 3 kg. De to  
flasker med binder hældes samtidig i 
blanderen. Fortsæt blandingen i mindst 
6 minutter og maksimalt 8 minutter.

Udførelse Den færdigblandede mørtel 
hældes ud på den klargjorte belægnings-
overflade, og bearbejdes omhyggeligt ned  
i fugerne, med en gummiskraber og en  
hård gadekost. For bedst at bevare mørt-
lens fugtige konsistens, færdiggøres et 
mindre areal ad gangen.

Rengøring Umiddelbart efter udførel-
sen fejes belægningsoverfladen helt ren 
for mørtelrester. Fej diagonalt på fugerne, 
og benyt en blød kost. Overskydende 
rester kan ikke genanvendes. Rens blande-
maskine og værktøj grundigt med vand, 
straks efter udførelsen. Der vil fra bind-
eren komme en tynd film på stenover-
fladen. Denne film farvefremhæver og 
beskytter stenen, og forsvinder igen i for-
bindelse med slitage, vind og vejr.

Hærdning Det fugede areal kan betrædes efter 12 timer og er,  
afhængig af temperatur, fuldt hærdet efter ca. 3 døgn. Beskyt arealet 
mod regn de første 12 timer, fin støvregn ikke noget problem. Evt. 
afdækning hæves over belægningen, så luften kan cirkulere. Mørtlen 
må under bearbejdning og i hærdningsperioden ikke udsættes for frost.

Sikkerhed Undgå hudkontakt. Benyt godkendte handsker og 
kraftigt arbejdstøj. Læs altid sikkerhedsdatabladet. Læs venligst 
”Vigtigt om Styrkefuger” bagerst i denne brochure, samt Drift-  
og vedligeholdelsesbeskrivelsen, som kan tilsendes efter ønske.

Materiale

Bindemiddel 2-komponent harpixlim (resin + hærder)

Fyldstof Kvartssand / knust granit

Kornstørrelse 0,3 – 1,2 mm

Vægtfylde 1,82 g/cm³ (fuldt hærdet)

Trykstyrke 55,0 N/mm² (fuldt hærdet)

Vandgennem-
trængelighed

Let vandgennemtrængelig

Levering og opbevaring

Leveringsenhed
L50 leveres i sæt a 28 kg  
(25 kg kvarts + 3 kg binder).  
Hel palle = 40 sæt.

Standardfarver
Natur og Grå  
(Andre farver kan produceres)

Opbevaring

 L50 binder opbevares tørt og  
frostfrit i op til 12 måneder  
Kvarts opbevares tørt  
Ubegrænset holdbarhed

Bearbejdning

Blandetid Ca. 8 minutter i tvangsblander

Bearbejdningstid Ca. 20 minutter ved + 20°C

Fugeforhold

Fugebredde minimum 8 mm.  
Fugedybde minimum 30 mm 
Ved trafikbelastning fuges minimum 
halvdelen af stentykkelsen

Temperatur

 Belægnings- og lufttemperatur  
minimum + 3°C. Ingen frost 
Max temperatur + 25°C.  
(Hurtig afhærdning på varm overflade)

Hærdning

 Fuldt hærdet efter ca. 3 døgn, ved + 20°C 
Høje temperaturer – kortere  
bearbejdningstid og hurtigere hærdning 
Lave temperaturer – længere bearbejdnings-
tid, langsommere hærdning

L50
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VIGTIGT OM 
STYRKEFUGER

Der henvises i øvrigt til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser på vores website

LITHOMEX A/S · Lervejdal 14 D · DK-8740 Brædstrup 
+45 8622 1122 · info@lithomex.dk  

www.lithomex.dk

Lithomex Styrkefuger forstærker belægninger lige fra 
gågader til stærkt trafikerede veje og overkørselsarealer. Der 
er voldsomme kræfter på spil, når lastbiler drejer og bremser. 
Disse kræfter skal kunne overføres fra sten til sten via fugen, 
uden at ødelægge belægningen.

Lithomex Styrkefuger er udviklet til at kunne absorbere 
disse belastninger ved at kombinere høj trykstyrke med en 
højere grad af bøjelighed, end eksempelvis cement- og 
betonfuger.

Lithomex Styrkefuger mindsker ydermere fremkomsten 
af ukrudt og modstår suge- fejemaskiner, hvilket minimerer 
drift- og vedligehold elsesomkostningerne.

Lithomex Styrkefuger kan ved senere opgravning eller 
reparation forholdsvis let afrenses og stenene kan dermed 
genanvendes. Det afrensede fugemateriale kan køres i deponi 
som bygningsaffald, på linje med beton og murstensrester.

Bemærk
For at opnå det ønskede resultat, er der forskellige forhold der skal opfyldes.
• Underlag/fundament skal kunne bære de fremtidige belastninger 100%
• Udarbejdelse af forsvarlig indramning af belægning – eksempelvis kantsten sat i beton
• Korrekt udførelse og fyldning af fuger. De enkelte sten omsluttes af mørtel, dvs. en fugebredde på minimum 5-8 mm rundt om stenen
• En fugedybde på minimum halvdelen af stenens tykkelse i trafikerede arealer

Læs altid vejledninger og sikkerhedsdatablade grundigt.
Lav altid et mindre prøvestykke, hvis der er tvivl omkring fugen.


