
UKRUDTSHÆMMENDE 
HÆRDENDE FUGESAND

Forbrugsvejledning for belægningssten i 6 cm tykkelse

Størrelse på stenfladen Fugebredde 2 mm Fugebredde 6 mm Fugebredde 10 mm

10 x 10 cm 3,00 kg/m2 9,00 kg/m2 15,00 kg/m2

20 x 10 cm 2,27 kg/m2 6,81 kg/m2 11,35 kg/m2

21 x 14 cm 1,85 kg/m2 5,55 kg/m2 9,25 kg/m2

30 x 30 cm 1,05 kg/m2 3,15 kg/m2 5,25 kg/m2

40 x 40 cm 0,80 kg/m2 2,40 kg/m2 4,00 kg/m2

Fugesand

Fås som finkornet blanding (Sand – Natur/Grå/Basalt) til fugebredder fra 1-10 mm
Fås som grovkornet blanding (Stone – Natur/Grå) til fugebredder fra 8-20 mm
Fås i farverne Natur (beige), Grå og Basalt (sort)
Anvendes i både nye og ældre natur- eller betonstensbelægninger
Leveres i færdigblandede 20 kg sække

BASALTGRÅNATUR
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VEJLEDNING Fugesand

EASY Fugesand anvendes direkte fra sækken, på en helt ren og tør belægning. 
Belægningen skal være lagt på et bæredygtigt og vandgennemtrængeligt funda-
ment. EASY Fugesand an vendes i hele stenens tykkelse, dog min. 30 mm dybde. 
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Efter vanding stabiliseres fugen og sandet får en gelé- 
agtig konsistens. For at materialet hærder efter vanding, 
er det vigtigt at materialet kan gennemtørre. Det anbe-
fales derfor at produktet anvendes i ”sommer halvåret”. 
Gennemtørring af materialet kan tage flere dage afhængig 
af temperatur. Fugerne skal beskyttes mod regn de første 
timer efter udlægning. Se udlægnings film på lithomex.dk 

EASY Fugesand er miljørigtigt, polymerbundet fugesand, som hær-
der ved kontakt med luft og vand. Dette giver en elastisk fuge, som 
vanskeliggør nye spirer at få fat og beskytter dermed mod ukrudt. 

EASY Fugesand stabiliserer belægningen, og egner sig til belægnin-
ger med lille belastning, eksempelvis terrasser, gangstier, indkørsler 
og lignende. 

EASY Fugesand er vandgennemtrængelig, hvilket betyder fugen 
bliver blød og vandgennemtrængelig når det regner. Materialet består 
af kvartssand og et blandet bindemiddel, og er ikke giftigt.

Opbevaring
Sækkene opbevares tørt og kan lagres i op til 24 måneder.

Renovering
Ved anvendelse i ældre belægninger, skal det gamle fugemateriale 
oprenses helt og evt. ukrudt og rødder skal bekæmpes, inden brug  
af EASY Fugesand.

Vedligeholdelse
For at opretholde de svære vilkår for ukrudt i belægningen, skal  
fugerne altid være helt fyldte og rengjorte. Eventuelle reparationer 
udføres let – fjern løst materiale i fugerne og udfør reparationen  
jf. vejledningen.

Bemærkninger
Et areal færdiggøres samme dag, så evt. dug og regn ikke aktiverer 
bindemidlet utilsigtet. Utilstrækkelig rengøring af belægningen kan 
resultere i mørtelrester eller skjolder på overfladen. Så snart dette 
opdages, rengøres med vand og stiv børste – er materialet hærdet, 
ren gøres med vand og roterende børstehoved. 

NB. Vær opmærksom på rengøring af imprægnerede/special -
behandlede over flader. Arbejde udført i for kold og fugtig periode 
eller på et tæt fundament, kan ødelægge hærdningen og resultere  
i opsvulmet materiale.

 Ryst sækken godt før brug, for at sikre 
en jævn blanding af materialet. Benyt en 
kost og fordel materialet lidt ad gangen på 
belægningen. Materialet fejes med roteren-
de be vægelser ned i fugerne. For at sikre at 
materialet kommer helt i bund, anvendes 
evt. en pladevibrator. Fugerne efterfyldes 
efter behov.

Fugerne fyldes op til få mm fra stenens 
overkant. I sten med fase, fyldes kun til 
fasens underkant. Overskydende materiale 
fjernes helt fra belægningsoverfladen – 
anvend en blød kost eller løvblæser. Ru og 
åbenporede sten rengøres omhyggeligt.

  Bindemidlet i fugematerialet aktiveres  
med vand. Indstil brusepistolen på  
vand slangen til brusefunktion. Anvend  
et jævnt og lavt vandtryk, for ikke at  
skylle materialet op ad fugerne. 
Belægningen vandes jævnt og rigeligt 
på et mindre areal ad gangen, så man 
sikrer at fugematerialet er fuldstændig 
gennemvædet hele vejen ned. På store 
arealer vandes mod faldretningen. 
Belægningsoverfladen skylles helt ren  
for skum/bobler og materialerester.
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