
Oprensning af gamle fuger 
Til bro- og flisebelagte arealer 
Mange helleanlæg, gader og pladser lægges i åben konstruktion og fuges med sand og grus. Ukrudt, 
bortskylninger og brugen af suge- fejemaskiner forårsager tomme fuger. 
Undgå høje vedligeholdelsesomkostninger, af jeres gamle belægninger. Rens fugerne med Fugenhexe, og få et 
vedvarende og bæredygtigt resultat med brug af Lithomex polymer- eller epoxyfuger, uden behov for at 
genetablere hele belægningen. 
Giv dine belægninger et fornyet udseende, med faste og ukrudtshæmmende fuger. 

Anvendelse af Fugenhexe 

1. Oprensning af fugerne

Tilslut Fugenhexe en kompressor med en kapacitet på minimum 4 m³, og et tryk på 5-7 bar. Med gentagne 
overkørsler af belægningen, vil Fugenhexe fjerne det løse sand i fugerne til en dybde på mellem 3 og 8 cm. 
Det løse sand bliver kastet ud på den ene side af Fugenhexe. Det oprensede materiale kan let fjernes med en 
kost eller fejemaskine.  

2. Indstilling af Fugenhexe

STANDARD (højre indgangsrør) til oprensning af løse eller brede fuger fuger. Indgangsrøret trækkes tilbage 
til bagerste position og fastspændes inden tilslutning af luftslange. 

POWER (venstre indgangsrør) til oprensning af hårde eller smalle fuger. Indgangsrøret skubbes frem til 
forreste position og fastspændes inden tilslutning af luftslange. 

CRACKER funktion (højre indgangsrør) indgangsrøret placeres i lodret position og fastspændes inden 
tilslutning af luftslange. Denne indstilling bruges kun til at løsne meget hårde fuger, og belægningen bør kun 
overkøres 1 – 2 gange med denne indstilling. Når fugerne er løsnet, indstilles Fugenhexe herefter til Standard- 
eller Powerindstilling, for oprensning af det løse fugemateriale. 

OBS! Start altid i STANDARD og undersøg på om denne indstilling er tilstrækkelig. 

3. Fjernelse af græsser og ukrudt

Fugenhexe fjerner ikke dybt rodfæstede græsser og uønskede vækster. 
Eksisterende rodnet skal elimineres inden brug af Lithomex fuger. 
Mosser og mindre vækster kan dog nemt fjernes med Fugenhexe. 

4. Reetablering og efterfyldning med Lithomex polymer- eller epoxyfuger

Kontakt Lithomex ApS for vejledning om, hvilken type fugemateriale der bør anvendes til den konkrete 
opgave. 

Sikkerhed 
Anvend høreværn, sikkerhedsbriller og robust arbejdstøj for at beskytte imod støj og evt. løst flyvende 
materiale. 
Efterspænd altid dyserne (to rækker under maskinen), efter nogle timers brug! ! ! 
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