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TEKNISKE INFORMATIONER + PRAKTISKE BRUGSANVISNINGER 

Styrkefuger for belægninger
Fra let til tung trafik

Natur Stengrå Sort
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Udlægningsvejledning

Blandeproces:  
Blandingsenhed 1 dåse L10 + 1 sæk kvarts

Hæld det ønskede antal ”blandingsenheder” i blandekarret  
og mix i ca. 8 min. Herefter er fugemassen klar til udlæg-
ning.

Bearbejdningstid ca. 20 min. ved 150 C, lavere temperaturer 
forlænger/-højere temperaturer forkorter bearbejdningsti-
den. 

Fugeproces / udførelse:
• Den færdigblandede fugemasse udlægges direkte på 

den forberedte rene belægningsoverflade (fugtig over-
flade ingen hindring)

• Fugemassen fordeles med en rager eller skovl.

• Indarbejdes i fugerne med en gummiskraber og en 
hård kost.

(Det er muligt at komprimere fugemassen med en let  
(ca. 40 kg.) højfrekvens vibrator direkte på stenoverfladen  
– der efterfuges umiddelbart efter.)

• Fugerne fejes i profil, dvs. i plan med overfladen, eller 
i den dybde du ønsker fugerne under belægningsover-
fladen.

• Umiddelbart efter kan evt. mørtelrester bortfejes.

• Til slut rengøres belægningen med en blødere kost, der 
med roterende bevægelser fjerner de mørtelrester der 
befinder sig i stenfordybningerne.

• Rens blandemaskine og værktøj grundigt med vand 
umiddelbart efter udførelsen.

• Det er altid en god idé at begynde med et mindre 
prøvestykke.

Hærdningsprocessen:
Følgende punkter er gældende, ved temperaturer på +150 C 
og en relativ luftfugtighed på 65%

• Det  fugede område kan betrædes efter 12 timer.  
Fuldt hærdet efter 3 døgn.

• Beskyt de nyfugede arealer mod regn de første 12 
timer. Afdækningen må ikke lægges direkte på over-
fladen, men etableres med en afstand så luften kan 
cirkulere.

• Redskaberne skal hele tiden under og især umiddel-
bart efter fuge-processen, renses grundigt med vand. 
Såfremt der fremkommer hærdede mørtelrester på 
redskaberne kan disse renses med ”Lithomex Epoxy-
cleaner”

Egenskaber for Lithomex L10:
• Forstærker belægningen.
• Modstår alle typer suge-/fejemaskiner.
• Hindrer uønskede vækster i fugerne.
• Resistent overfor olie/benzin, syrer og salt.
• Fugede belægningssten er genanvendelige,  

ved evt. reparationer.

Til let trafik

Chaussébrolægning – 
Lithomex L10
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Tekniske data

Beskrivelse af styrkefuge til lettere trafik:
Bindemiddel: 1. komponent harpixlim
Fyldstof: kvartssand / knust granit
Kornstørrelse: 0,2 – 1,3 mm
Fugebredder:  fra 5 mm. <
Fugedybder:  minimum 30 mm. – dog altid det dob-

belte af fugebredden.
Blandingsenhed:  25 kg. fyldstof + 1 kg. bindemiddel  

= 26 kg.

Materiale beskrivelse:
Vægtfylde.: 1,66 g./cm3

Trykstyrke.: 19,8  N/mm2

Bearbejdning/udlægning
Blandetid: 8 min. (tvangs- eller globeblander)
Bearbejdningstid:  20 min. ved 15º C (højere temperatur, 

kortere udlægningstid)
Min. temperatur: 3º C
Max. temperatur:  30º C (mørke overflader i sol, vær 

opmærksom på temperaturen!!)

Produktionssikkerhed: Se sikkerhedsdatablad 
 Undgå hudkontakt / benyt god kendte handsker

Leveringsenheder:
Farve:  Natur 26 kg.  Palle = 1040 kg.
  Stengrå 26 kg. Palle = 1040 kg.
 Sort 26 kg. Palle = 1040 kg. 

Opbevaring/holdbarhed:  
Kemi- frostfrit, holdbart i 18 måneder.
Fyldstof/kvarts- tørt, holdbar ubegrænset.

Terrassefliser – Lithomex L10



4

Udlægningsvejledning

Blandeproces.: 
Blandingsenhed 1 fl. L20 A + 1 fl. L20 B  
+ 1 sæk kvarts + 3 l. vand.

Hæld det ønskede antal ”blandingsenheder” i blandekaret, 
kemien tilsættes parvis og bland/mix i 4 min. derefter tilsæt-
tes 3 l. vand pr. enhed og blandingen fortsættes i yderligere 
4 min. Herefter er fugemassen klar til udlægning.

Bearbejdningstid ca. 30 min. ved 15º C, lavere temperaturer 
forlænger/-højere temperaturer forkorter indbygningstiden. 

Fugeproces / udførelse:
• Belægningsoverfladen vandes før udlægningen, der 

tages hensyn til stensruktur og temperatur. Selvfølge-
lig mere intensivt ved høje temperaturer og/eller ved 
åbenporede belægningssten, som sandsten, beton-
fliser eller lerklinker. Dog må der ikke stå klart vand i 
fugerne.  

• Den færdigblandede fugemasse, udlægges direkte på 
den forberedte rene belægningsoverflade.

• Fugemassen fordeles med en rager eller skovl.

• Indarbejdes i fugerne med en gummiskraber og en 
hård kost.

• Efter ca. 10-15 min. er fugemassen jordfugtig og evt. 
mørtelrester kan bortfejes. Det ideelle fejetidspunkt 
er afhængig af temperaturen, det vil sige, ved høje 
temperaturer hurtigere affejning og omvendt ved lavere 
temperaturer.  

• Fugerne fejes i profil, dvs. i plan med overfladen, eller 
i den dybde du ønsker fugerne under belægningsover-
fladen.

• Umiddelbart efter kan evt. mørtelrester bortfejes.

• Til slut rengøres belægningen med en blødere kost, der 
med roterende bevægelser fjerner de mørtelrester der 
befinder sig i stenfordybningerne, slutteligt sprayvandes 
under fortsat fejning, i den samme roterende stil.

• Rens blandemaskine og værktøj grundigt med vand 
umiddelbart efter udførelsen.

• Der kan en tid forekomme et næsten usynligt, hudtyndt 
lag teknisk harpix på stenoverfladen, som dog hurtigt 
forsvinder.

• Det er altid en god idé at begynde med et mindre 
prøvestykke.

Hærdningsprocessen:
Følgende punkter er gældende, ved temperaturer på +150 C 
og en relativ luftfugtighed på 65%
• Det  fugede område kan betrædes efter 10 timer. 

Fuldt hærdet efter 4 døgn.
• Fugen kan tåle let-/normalt regnfald. Beskyt de nyfu-

gede arealer mod voldsom regn/skybrud de første 12 
timer. Afdækningen må ikke lægges direkte på over-
fladen, men etableres med en afstand så luften kan 
cirkulere.

• Redskaberne skal hele tiden under og især umiddel-
bart efter fuge-processen, renses grundigt med vand. 
Såfremt der fremkommer hærdede mørtelrester på 
redskaberne kan disse renses med ”Lithomex Epoxy-
cleaner”

Egenskaber for Lithomex L20:
• Forstærker belægningen.
• Modstår alle typer suge-/fejemaskiner.
• Hindrer uønskede vækster i fugerne
• Resistent overfor olie-/benzin, syrer og salt.
• Fugede belægningssten er genanvendelige, ved evt. 

reparationer.

Smalle fuger, til middeltung og tung trafik

Klinker – Lithomex L20
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Tekniske data

Beskrivelse af styrkefuge til smalle fuger:
Bindemiddel: 2. komponent harpixlim
Fyldstof: kvartssand / knust granit
Kornstørrelse: 0,2 – 1,3 mm  / 0,2 – 2,5 mm.
Fugedybder:  minimum 30 mm. – dog altid det dob-

belte af fugebredden.
  Ved intensiv trafik, anbefales fugedybde 

på halvdelen af stenens godstykkelse 
Blandingsenhed: 25 kg. fyldstof + 2,5 kg. bindemiddel 
 = 27,50 kg. + 3 l. vand.

Materiale Std. Std.+ 
beskrivelse: 0,2 – 1,3 mm 0,2 – 2,5 mm
Vægtfylde: 1,30 g./cm3 1,55  g./cm3

Trykstyrke: 21,0 N/mm2 30,0  N/mm2

Fugebredder:  fra 3 mm fra 6 mm

Bearbejdning/udlægning:
Blandetid: 8 min. (tvangs- eller globeblander)
Bearbejdningstid:  20 min. ved 15º C (højere temperatur, 

kortere udlægningstid)
Min. temperatur: 3º C
Max. temperatur:  30º C (mørke overflader i sol, vær 

opmærksom på temperatur)

Produktions -
sikkerhed: Se sikkerhedsdatablad 
 Undgå hudkontakt / benyt god kendte handsker

Leveringsenheder:
Farve:  Natur 27,5 kg.  Palle = 1100 kg.
  Stengrå 27,5 kg. Palle = 1100 kg.
 Sort 27,5 kg. Palle = 1100 kg.

Opbevaring/holdbarhed:  
Kemi- frostfrit, holdbart i 24 måneder.
Fyldstof/kvarts- tørt, holdbar ubegrænset.

Nem udlægning af den færdigblandede fugemasse – Lithomex L20Chaussésten – Lithomex L20
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Udlægningsvejledning

Blandeproces.:  
Blandingsenhed 1 fl. L50 A + 1fl. L50 B + 1 sæk kvarts

Hæld det ønskede antal ”blandingsenheder” i blandekaret, 
kemien tilsættes parvis og bland/mix i ca. 8 min. Herefter er 
fugemassen klar til udlægning.

Bearbejdningstid ca. 20 min. ved 15º C, lavere temperaturer 
forlænger/-højere temperaturer forkorter indbygningstiden.  

Fugeproces / udførelse:
• Den færdigblandede fugemasse, udlægges direkte 

på den forberedte rene belægningsoverflade, (fugtig 
overflade ingen hindring)

• Fugemassen fordeles med en rager eller skovl.

• Indarbejdes i fugerne med en gummiskraber og en 
hård kost.

(Det er muligt at komprimere fugemassen med en let (ca. 
40 kg.) højfrekvens vibrator direkte på stenoverfladen,  
der efterfuges umiddelbart efter)

• Fugerne fejes i profil, dvs. i plan med overfladen, eller 
i den dybde du ønsker fugerne under belægningsover-
fladen.

• Umiddelbart efter kan evt. mørtelrester bortfejes.

• Til slut rengøres belægningen med en blødere kost, der 
med roterende bevægelser fjerner de mørtelrester der 
befinder sig i stenfordybningerne.

• Rens blandemaskine og værktøj grundigt med vand 
umiddelbart efter udførelsen.

• Der vil en tid forekomme et hudtyndt lag teknisk harpix 
på stenoverfladen, som fremhæver stenens farve, men 
forsvinder efter en periode ved slid, vind og vejr.

• Det er altid en god idé at begynde med et mindre 
prøvestykke.

Hærdningsprocessen:
Følgende punkter er gældende, ved temperaturer på +150 C 
og en relativ luftfugtighed på 65%

• Det  fugede område kan betrædes efter 12 timer. 
Fuldt hærdet efter 3 døgn.

• Beskyt de nyfugede arealer mod regn de første 12 
timer. Afdækningen må ikke lægges direkte på over-
fladen, men etableres med en afstand så luften kan 
cirkulere.

• Redskaberne skal hele tiden under og især umiddel-
bart efter fuge-processen, renses grundigt med vand. 
Såfremt der fremkommer hærdede mørtelrester på 
redskaberne, kan disse renses med ”Lithomex Epoxy-
cleaner”

Egenskaber for Lithomex L50:
• Forstærker belægningen.
• Modstår alle typer suge-/fejemaskiner.
• Hindrer uønskede vækster i fugerne
• Resistent overfor olie-/benzin, syrer og salt.
• Fugede belægningssten er genanvendelige, ved evt. 

reparationer.

Til tung trafik

Lithomex L50
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Tekniske data

Beskrivelse af styrkefuge til tung/svær trafik
Bindemiddel: 2. komponent harpixlim
Fyldstof: kvartssand / knust granit
Kornstørrelse: 0,2 – 1,3 mm / 0,2 – 2,5 mm
Fugedybder:  minimum 30 mm. – dog altid det dob-

belte af fugebredden.
  Busterminaler og lign. anbefales fuge-

dybde på halvdelen af stenens godstyk-
kelse 

Blandingsenhed:  25 kg. fyldstof + 3 kg. bindemiddel 
= 28 kg.

Materiale Std. Std.+ 
beskrivelse: 0,2 – 1,3 mm 0,2 – 2,5 mm
Vægtfylde: 1,86 g./cm3 1,96 g./cm3

Trykstyrke: 55,0 N/mm2 72,0 N/mm2

Fugebredder:  fra 5 mm fra 8 mm

Bearbejdning/udlægning
Blandetid: 8 min. (tvangs- eller globeblander)
Bearbejdningstid:  20 min. ved 15º C (højere temperatur, 

kortere udlægningstid)
Min. temperatur: 3º C
Max. temperatur:  30º C (mørke overflader i sol, vær 

opmærksom på temperatur)

Produktionssikkerhed: Se sikkerhedsdatablad 
 Undgå hudkontakt / benyt god kendte handsker

Leveringsenheder:
Farve:  Natur 28 kg.  Palle = 1120 kg.
  Stengrå 28 kg. Palle = 1120 kg.
 Sort 28 kg. Palle = 1120 kg.

Opbevaring/holdbarhed.:  
Kemi- frostfrit, holdbart i 24 måneder.
Fyldstof/kvarts- tørt, holdbar ubegrænset.

Lithomex L50
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Lithomex-fuger forstærker dine belægninger hvor det er 
nødvendigt. Ved brolagte overkørsler, ved rundkørslernes 
brolagte overkørselsarealer ect.

Hvor de store lastbiler, der i dag vejer op til 48 ton, nedbrem-
ser/accelererer, eller foretager skarpe drej, skal de voldsomme 
horisontale kræfter fra boogie- og triplehjul opfanges/overfø-
res fra sten til sten via fugen.

Lithomex-fuger overflødiggør lugning, eller de 8 x brænding 
om året, der er nødvendig for at holde uønskede vækster 
(ukrudt) borte fra de omhandlede arealer, såvel i de trafike-
rede som de repræsentative arealer i parkområder og f.eks. i 
heller og refuger.

Lithomex-fuger modstår både horisontale- og vertikale 
suge-fejemaskiner.

Lithomex-fuger er også en hygiejnisk løsning, hvor uden dørs 
servering foregår på arealer med fugede belægninger. Ingen 
madrester, cigaretskodder eller kapsler i fugerne. 

Lithomex-fuger udlægges normalt i min. 3 cm. dybde, 
– dog altid min. dobbelt dybde af fugebredden.

BEMÆRK!!!

Lithomex-fuger er kolossalt stærke og modstår let de 
voldsomme påvirkninger fra store og tunge vogntog, men 
forudsætningen for succes i disse ekstreme situationer er:

1. Bunden/fundamentet skal kunne bære 100%! 
2.  Indramningen ”skulderstøtten” til det brolagte fugede 

område, skal være forsvarlig stiv/stærk! (det er ikke 
tilstrækkeligt med kørebaneasfalt!)

3.  De enkelte sten omsluttes af fugematerialet dvs. min. 
fugebredde rundt om stenen fra 5-8 mm >.

4.  I disse extremt belastede belægninger, anbefaler 
vi en fugedybde på min. ½ af stenens tykkelse!

Lithomex-fuger skal udlægges i tørvejr og holdes tørre i min. 
15 timer. Ved udlægningstemperaturer på 200 C er hærd-
ningstiden fra 2 – 5 døgn afhængig af type. Der kan udlægges 
fra +10 C. Højere temperatur forkorter- og lavere temperatur 
forlænger hærdningsperioden.  

Fordel: Ved senere opgravning i Lithomex-fugede belæg-
ninger, er det forholdsvis let at afrense fugematerialet, så 
brostenene kan genbruges, således undgår man materiale- og 
farveskift i belægningsoverfladen. Den afhærdede Lithomex-
fuge er restitualbunden og afgiver intet til det omgivende 
miljø. Kan køres i deponi som bygningsaffald, på linie med 
beton- og murstensrester.

Vigtigt om styrkefuger

Accelerationskraft

Horisontale kræfter

Bremse/deaccelerationskraft

Horisontale kræfter

Accelerationskraft

Styrkefundament

Kantbegrænsning 
på betonfundament
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Beregningsgrundlag: Fugedybde: 30 mm

 Fugebredde:   8 mm

Denne tabel er en teoretisk beregningshjælp. De forskellige 
naturlige former for granitbrosten kan give mængdeafvigelser. 
De anførte stenstørrelser, længde x bredde, er anført i cm.

Forbrugstabel i kg/m2

Specialfugemørtel Beregningsfaktor Eksempel:
Farve: Natur Vægtfylde/Forskelle Stenstørrelse 10 x 10 cm

LITHOMEX L10 Tabelværdi standard 6,00 kg/m2

LITHOMEX L20 Tabelværdi + ca. 20% 7,20 kg/m2

LITHOMEX L50 Tabelværdi + ca. 25% 7,50 kg/m2

Sten 
str.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 30 40

4 13,50 12,33 11,51 10,90 10,43 10,05 9,75 9,49 9,28 9,09 8,93 8,80 8,67 8,47 8,30 7,80 7,54

6 11,51 10,35 9,52 8,91 8,44 8,07 7,76 7,51 7,29 7,11 6,95 6,81 6,69 6,48 6,32 5,81 5,55

8 10,43 9,26 8,44 7,83 7,36 6,98 6,68 6,42 6,21 6,02 5,87 5,73 5,61 5,40 5,23 4,73 4,47

10 9,75 8,58 7,76 7,15 6,68 6,30 6,00 5,74 5,53 5,34 5,18 5,05 4,92 4,72 4,55 4,05 3,79

12 9,28 8,11 7,29 6,68 6,21 5,83 5,53 5,27 5,06 4,87 4,72 4,58 4,45 4,25 4,08 3,58 3,32

14 8,93 7,77 6,95 6,34 5,87 5,49 5,18 4,93 4,72 4,53 4,37 4,23 4,11 3,91 3,74 3,24 2,98

16 8,67 7,51 6,69 6,08 5,61 5,23 4,92 4,67 4,45 4,27 4,11 3,97 3,85 3,65 3,48 2,98 2,72

18 8,47 7,30 6,48 5,87 5,40 5,02 4,72 4,46 4,25 4,07 3,91 3,77 3,65 3,44 3,28 2,77 2,51

20 8,30 7,14 6,32 5,71 5,23 4,86 4,55 4,30 4,08 3,90 3,74 3,60 3,48 3,28 3,11 2,60 2,35

30 7,80 6,63 5,81 5,20 4,73 4,35 4,05 3,79 3,58 3,39 3,24 3,10 2,98 2,77 2,60 2,10 1,84

40 7,54 6,38 5,55 4,94 4,47 4,10 3,79 3,53 3,32 3,14 2,98 2,84 2,72 2,51 2,35 1,84 1,58
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– eksisterende belægninger, større arealer

Oprensning af eksisterende fastlejrede fuger mellem brosten 
foretages lettest med specialmaskinen ”Fugenhexe”, der 
med trykluft under skærm, overkommer større arealer på 
kort tid. (Rekvirer specialbrochure).

– mindre arealer

Foretages lettest med en lille højtryksspuler med få l/min, 
hvor fordelen med vand er en ensartet  ”skæredybde” mod-
sat komprimeret luft, hvor store variabler forekommer, lige-
som små sten ofte vil flyve omkring som projektiler.   

Fugeoprensning

Fugenhexe Trædefaste fuger

Chaussésten- og granitflisebelægninger – fugeforstærket – Lithomex L50
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Lithomex L50

Hård gummiskraber
Gummiskraber med lang levetid, til fordeling og indarbejd-
ning af fugemørtlen.

“Knoldebro” – Lithomex L50

Bredde 60 cm
Bredde 45 cm - standard.



En ’lille’ anlægsinvestering med stort afkast og miljøgevinst
• Du får en permanent belægning uden uønskede vækster (ukrudt)

• Ingen medarbejdere i farlige trafikale situationer, under lugearbejdet

• Ingen kostbar gas til ukrudtsbrænding 8 gange årligt = CO2-besparelser

• Modstår alle typer af suge-/fejemaskiner

• Ingen tomme fuger, der let opsamler snavs, ølkapsler, cigaretskod m.m.

• Forstærker brolægninger til at modstå de største lastbiler på op til 48 ton

• Forskønnende, i struktur som ordinære fuger, fås i natur- og stenfarver

– i stadig udvikling for et grønt miljø

 DK        DE        GB        SE        NO        NL        BE        AT        CH

www.lithomex.dk

Lervejdal 14 D, Addit 
DK-8740 Brædstrup
Tlf. 86 22 11 22
CVR. 37 39 48 74 
info@lithomex.dk 
www.lithomex.dk


