
1-KOMPONENT  
VAKUUMPAKKET FUGEMØRTEL

Forbrugsvejledning ved 30 mm fugedybde

Størrelse på stenfladen Fugebredde 8 mm Fugebredde 15 mm

10 x 10 cm 7,30 kg/m2 13,70 kg/m2

20 x 10 cm 5,50 kg/m2 10,30 kg/m2

21 x 14 cm 4,50 kg/m2 8,50 kg/m2

30 x 30 cm 2,60 kg/m2 4,90 kg/m2

40 x 40 cm 2,00 kg/m2 3,75 kg/m2

Classic

Til gangarealer og let personbilstrafik
Vandgennemtrængelig
Klar til brug – ingen brug af blandemaskiner
Anvendes i både nye og ældre natur- eller betonstensbelægninger
Leveres forblandet og vakuumpakket i 20 kg spande

GRÅNATUR
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VEJLEDNING 

Beskyt fugerne mod kraftig regn det første døgn, efter udlægning.
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Quicksand Classic er klar til brug direkte fra spanden og 
anvendes i fugebredder fra ca. 8 mm og i minimum 30 mm 
fugedybde. Temperatur under udlægning og i hærdnings-
perioden, skal være over frysepunktet – let regn er ingen 
hindring. Belægningen skal være lagt på et bæredygtigt og 
vandgennemtrængeligt fundament.  

Quicksand Classic er en 1-komponent, forblandet fugemørtel, som 
aktiveres ved kontakt med luft.

Quicksand Classic  hærder til en fast og vandgennemtrængelig fuge, 
som vanskeliggør fremkomsten af ukrudt og modstår små  
suge- fejemaskiner.

Quicksand Classic  forstærker og stabiliserer belægningen, og egner 
sig til områder med lille belastning, eksempelvis gågader, gangstier, 
helleanlæg, indkørsler og lignende.

Opbevaring
Ubegrænset holdbarhed i ubrudt emballage. 

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

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

Bemærkninger
Der kan opstå en tynd film fra bindemidlet på stenoverfladen efter 
fugning. Denne film slides dog af med tiden, ved almindeligt brug og 
vind og vejr. Vær opmærksom på rengøringen af meget lyse sten, samt 
imprægnerede/specialbehandlede overflader, for at undgå misfarvninger. 

Tekniske data
Vægtfylde  ca. 1,8 g/cm³
Trykstyrke op til 18,0 N/mm²
Permanent vandgennemtrængelig
Forarbejdningstid ca. 30 minutter ved 20°C
Kornstørrelse 0,3-1,3 mm
Bindemiddel 1-komponent flydende polymer
Farver Natur og Grå
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Classic

Belægningen fugtes godt inden fugning. 
Tag hul på spanden og fordel materialet  
på den våde belægning. 

Mørtlen bearbejdes i fugerne med en kost, 
samtidig med at overfladen sprayvandes 
og holdes fugtig under processen. Indstil 
brusepistolen på brusefunktion og anvend 
et jævnt vandtryk. Fugerne fyldes helt op 
til få mm fra stenens overkant. I sten med 
fase, fyldes kun til fasens underkant.

Overskydende mørtel rengøres helt fra 
belægningsoverfladen – fej diagonalt med 
fugerne med en blød kost og anvend et lavt 
vandtryk. Vanding af belægningen giver en 
bedre komprimering af mørtlen i fugerne,  
og letter rengøringen af overfladen.

Belægningen kan betrædes efter 
24 timer og er fuldt hærdet efter 
ca. 7 dage ved 20°C.


