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Natur

Sort

Grå

1-komponent vakumpakket fugemørtel 
til udendørs brug

• QuickSand er den miljørigtige styrkefuge til bæredygtige
  natur- og betonstensbelægninger

• Beregnet til gågader, torve, stræder og arealer med let
  trafik

• Hærder til en fastfuge, som forstærker og stabiliserer 
  belægningen

• Modstår alle typer af suge- og fejemaskiner  

• Er færdig blandet og klar til brug, samt nem at feje ud

3,5 t

Hård og fast fuge

Fugen kan 
holde til frost

Vandgennem-
trængelig

Hæmmer ukrudt 
i fugerne

Op til 3,5 tons 
belastning



Lervejdal 14D . Addit . DK – 8740 Brædstrup
Tlf.: +45 8622 1122 . info@lithomex.dk . CVR nr.: 37 39 48 74

Se øvrige handelsbetingelser på lithomex.dk

Belægning fugtes godt inden fugning.

Mørtlen skrabes i fugerne. 
Vand fra brusepistol med lavt tryk KAN 
anvendes. Fugerne skal være helt fyldte.
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Overskydende mørtel fejes bort med en 
blød kost ca 15 - 20 min efter udlægning. 
Der fejes diagonalt med fugerne. 

Bemærkning.
Der kan opstå en tynd film fra limen på 
stenoverfladen efter fugning. Filmen slides 
af efter kort tid – ved almindelig brug.
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Skyld og efterfyld eventuelle huller.
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10 x 10 cm

20 x 10 cm

30 x 30 cm

40 x 40 cm

Størrelse på 
stenfladen 

2,5 kg/m2

1,9 kg/m2

0,8  kg/m2

0,6  kg/m2

4,1 kg/m2

3,1 kg/m2

1,4 kg/m2

1,0 kg/m2

8,2  kg/m2

6,1  kg/m2

2,7  kg/m2

2,1  kg/m2

12,2  kg/m2

9,7  kg/m2

4,1  kg/m2

3,1  kg/m2

Fugebredde 
3 mm 

Fugebredde 
5 mm

Fugebredde
10 mm 

Fugebredde 
15 mm

Forbrugsvejledning ved 30 mm fugedybde

QuickSand Natur 15 kg.

QuickSand Grå 15 kg.

QuickSand Sort 15 kg.

Type

1181

1190

1191

5715001011935

5715001011829

5715001011959

Vare Nr. EAN

Tekniske data

• 1 komponent, forblandet fugemørtel, som hærder ved kontakt
  med luft
• Fugebredde fra 3 mm og i minimum 30 mm fugedybde
• Bindemiddel 1-komponent vegetabilsk oliebaseret special lim
• Vægtfylde: ca. 1,45 g/cm³
• Trykstyrke: 18,0 N/mm²
• Permanent let vandgennemtrængelig
• Forarbejdningstid: ca. 30 minutter ved 20°C
• Kornstørrelse: 0,3- 0,6 mm
• Holdbarhed 2 år i ubrudt emballage.
• Farver: Natur, grå og sort                                                        

Vejledning

Belægningen skal 
være lagt på et 

bæredygtigt 
og vandgennem-

trængeligt 
fundament.

Quicksand 
er klar til brug 
direkte fra spanden og 
anvendes i 
fugebredder fra 3 mm 
og i minimum 
30 mm fugedybde. 

Temperatur under 
udlægning 

og i hærdnings-
perioden, skal være 

over 5 grader – let til 
medium regn 

er ingen hindring. 

Temperaturen under udlægning og i 
hærdningsperioden skal være over 5 grader, 
let regn under dette er ingen hindring.

QuickSand fuge kan betrædes efter 12 
timer og er fuldhærdet efter ca. 7 døgn 
ved en temperatur på 20 grader.

Belægningen skal være lagt på et bæ-
redygtigt og vandgennemtrængeligt 
fundament.


