Ukrudt imellem fliserne?
·

Fugesandet
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·
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Minimerer ukrudt

Minimerer myrer

LithoSand minimerer uønskede
vækster og vanskeliggør
myrernes hærgen.
Miljørigtigt og forstærkende
fugemateriale.
Direkte fra sæk!!!

Fejefaste fuger

Minimal erosion
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Spar tid og kræfter – og hold dine belægningsarealer
ukrudtsfrie med LithoSand!!
LithoSand anvendes som ordinært fugesand, mellem
fliser og belægningssten, både ved nyanlæg og renoveringer.
LithoSand er basisk (høj pH-værdi) hvilket hindrer
plantevækster i at gro!
LithoSand er fleksibel og ”topbundet”. En iblandet
”binder” løfter sig ved vanding til den øvre del af
fugen, som derved forsegles og bliver efter udtørring
”fejefast”
LithoSand modvirker erosion som følge af regn og
blæst!
LithoSand er en god investering i et
prisbilligt kvalitetsprodukt!
”LithoSand”
Verlegeanleitung

•
gewünschten
Den
PlattenSteinbelag auf einem
Forbrugsvejl.
foroder
belægningssten
i 6 cm tykkelse.
tragfähigen
und wasserdurchlässigen Boden verlegen.
• forbrug
Verteilen
Sie „LithoSand“
gleichmäßig auf dem
Ca.
af LithoSand,
kg.trockenen
pr. m2 belægning.
Fegen
Belag.
Sie das Material langsam mit einem weichen
inBesen
kreisenden Bewegungen in die Fugen rein.
TiefeDie
der Fuge sollte der Gesamtstärke der Platten bzw.
von
Steine
der Unterlage bis wenige Millimeter unter der

•

des Belags entsprechen.
Str.
på
Fugebredde Fugebredde Fugebredde
•
Belag
Den
auf die Endhöhe vibrieren oder stampfen.
• „LithoSand“ nachfüllen, und2das
überschüssige Material
stenfladen
mm
6 mm
10 mm
sorgfältig entfernen. Porige oder offene Steine besonders
sorgfältig
reinigen, evtl. mit einem Laubbläser/Staubsauger.
Besprühen
Sie die
mit einem weichen
Wasserstrahl,
stellen Sie sicher, dass die Fugen gesättigt
undsind,
dass alle Materialreste weg sind.
2
„LithoSand“
OBS
ist stark basisch und kann Kalkausblühungen
verursachen (nur auf gewisse Steintypen),
leicht
kann
mit Salzsäure entfernt werden.
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Aufbewahrung!
• „LithoSand“ ist trocken und frostfrei!!!! aufbewahrt
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•
von Den
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folgen.
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·
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tørder
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d.h. über das Aufbringen
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Produkts
des und den Produkteinsatz kann Lithomex nicht

Garantie
für die
übernehmen.
1,85
kg/m2 Der Nutzer
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21 xträgt
14
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allein
die mit der Anwendung verbunden Risiken,
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diese
durch
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30 x 30 cm

1,05 kg/m2

3,15 kg/m2

5,25 kg/m2

40
x 40 cm
”LithoSand”

0,80 kg/m2

2,40 kg/m2

4,00 kg/m2

Den ”topbundne” fuge af specialbehandlet kvarts, der
minimerer uønskede vækster i fugerne.
Udlægningsvejledning:
•
den
Udfør
ønskede
eller stenbelægning på et
forsvarligt
fundament.
”LithoSand”
Fordel
jævnt over den tørre nylagte
fej med kosten i cirkulære
bevægelser,
materialet ned mellem
•
Fugedybden
bør være i hele
godstykkelse,
bærelag/fundament
fra
til få mm. under

•

•

derefter
Anvend vibratorpladen, eller stamp stenene til
højde,
færdigfugematerialet rystes derved helt i bund. Der
efterfyldes
med ”LithoSand”.
Fej helt ren for fugemateriale. Ved Porrefyldte/
åbne belægningsoverflader anvendes evt. en ”løvblæser”
”støvsuger”.
eller
sikre at
•
Overbrus
(sprayvand)
fugemassen
er vandmættet, kontroller ved anvendelse af
en f.eks.
spartel, at også bunden af fugen er gennemvåd.
Lad ikke opblandet vand og fugemasse flyde ud over
belægningsoverfladen.
• OBS ”LithoSand” er stærkt basisk og kan på visse typer
lerklinker
fremkalde kalk-udblomstringer, som dog let
med
fjernes
en let saltsyre-opløsning 1:20.
•

Opbevaring:
• ”LithoSand” opbevares tørt og frostfrit !!! -holdbart i
end
mere
3 år.
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Vejledning!

• LithoSand kræver minimum +6° C for hærdning!
•	Udfør den ønskede belægning på et forsvarligt og vandgennemtrængeligt fundament.
•	Fordel LithoSand jævnt over den tørre nylagte belægningsoverflade,
fej med kosten i cirkulære bevægelser fugemassen ned mellem fliserne/
stenene.
•	Fugedybden bør være i hele flisens/stenens godstykkelse, fra bærelag/
fundament til få mm. under flisens/stenens overflade.
•	Anvend derefter vibratorplade, eller stamp belægningen til færdig højde,
fugemassen rystes derved helt i bund. Der efterfyldes med LithoSand.
•	Fej overfladen helt ren for fugemateriale. Ved porrefyldte/åbne
belægningsoverflader anvendes evt. en ”løvblæser” eller ”støvsuger”.
•	Sprayvand belægningsoverfladen. Sikrer dig at fugemassen er gennemvædet, kontroller ved anvendelse af f.eks. en spartel, at også bunden af
fugen er våd!
•	
Lad ikke opblandet vand og fugemasse flyde ud over belægningsoverfladen! Skyl evt. belægningsoverfladen ren med vand.
•	OBS! LithoSand er basisk og kan på visse belægningstyper (lerklinker)
fremkalde ”kalkudblomstringer”. Disse forsvinder efter en tid af sig selv,
men kan fjernes med en saltsyre opløsning 1:20.
• LithoSand modstår ikke rendestenslignende skyllevand eller tagdryp.

Vedligehold!
•	I forårssæsonen er det en god idé at rense evt. alger/mosser i fuger
og på belægninger, anvend ”Lithomex rensemidler”. Eroderede fuger
renses for løst materiale og topfyldes med ny fugemasse.

Opbevaring!

• LithoSand opbevares tørt og frostfrit!!! – holdbart i op til 2 år.
• Vejledningen skal følges nøje, for at opnå det rigtige resultat.
Da vi imidlertid ikke har kontrol over selve anlægsprocessen
hvordan
fugeprodukt
· ogFugesandet
fejes vores
ned i fugen
og vandes lethåndteres, kan vi på ingen måde
(Inden
vanding
rengøresfor
overfladen
helt) på overflader eller omkringgøres
ansvarlig
evt. skader
· liggende
LithoSand
ikkearealer.
egnet til alle
typer teglstensbelægninger
Vi bærer
alene ansvaret for vore produkters
· kvalitet
Arbejd
på tørved levering
i tørvejr
fra vort lager.
Ved evt. reklamationer, skal der altid forevises en kvittering for købet.
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Lervejdal 14 D, Addit
DK-8740 Brædstrup
Tlf. 86 22 11 22
CVR. 37 39 48 74
info@lithomex.dk
www.lithomex.dk

