
QUICKSAND
Køb dansk - Råstoffer er  udviklet og produceret i danmark    v
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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 gangarealer og steder med let trafik.

• Hærder til en fast fuge, som forstærker og stabiliserer 
  belægningen.

• Hæmmer tilvækst af ukrudt i fugerne. 

• Er færdigblandet og klar til brug, samt nem at feje ud.

Hård og fast fuge

Tåler frost

Vandgennem-
trængelig

Hæmmer ukrudt 
i fugerne

Beregnet til let 
trafik
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Se øvrige handelsbetingelser på lithomex.dk

Belægning fugtes godt inden fugning.

Mørtlen skrabes ned 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. 
Sørg for at feje diagonalt med fugerne. 
Ved betonfliser fejes falsen ren.

OBS:
Der kan opstå en tynd film fra limen på 
stenoverfladen efter fugningen. Denne 
film slides dog af efter kort tid ved almin-
delig brug.
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Skyld og efterfyld eventuelle huller.
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• 1 komponent, forblandet fugemørtel, som hærder ved kontakt med luft.
• Fugebredde: min. 3 mm eller 5 mm - max. 20 mm. 
• Fugedybde: min. 30 mm - ved trafikbelastning 50% af stentykkelsen.
• Bindemiddel: en special 1-komponent,  vegetabilsk-oliebaseret lim.
• Vægtfylde: ca. 1,45 g/cm³
• Permanent let vandgennemtrængelig.
• Forarbejdningstid: ca. 30 minutter ved 20°C - færdighærdet efter 7
  døgn ved 20°C (længere tid ved lavere temperaturer). 
• Kornstørrelse: 0,1-0,3 mm og 0,3- 0,6 mm.
• Holdbarhed: 2 år i ubrudt emballage.

• Farver: Natur, grå og sort - andre farver tilgængelige ved forespørgsel.                                                   

Vejledning

Belægningen skal 
lægges på et 
bæredygtigt 

og vandgennem-
trængeligt 

fundament, der kan 
bære belastningen.

Quicksand 
er klar til brug 

direkte fra spanden. 

Temperatur under 
udlægning 
og i hærdnings-
perioden, skal være 
over 5 grader – let regn
er ingen hindring. 

Temperaturen under udlægning og i 
hærdningsperioden skal være over 5 grader 
- let til medium regn er ingen hindring.

QuickSand-fugen kan betrædes efter 12 
timer og er fuldhærdet efter ca. 7 døgn, 
hvis hærdningsprocessen foregår ved en 
temperatur på 20 grader. Ved lavere tem-
peraturer, tager hærdningen længere tid.

Belægningen skal lægges på et bæ-
redygtigt og vandgennemtrængeligt 
fundament, der kan bære belastningen. 

Tekniske data

QuickSand Natur 15 kg. (0,1-0,3)

QuickSand Grå 15 kg. (0,1-0,3)

QuickSand Sort 15 kg. (0,1-0,3)

QuickSand Natur 15 kg. (0,3-0,6)

QuickSand Grå 15 kg. (0,3-0,6)

QuickSand Sort 15 kg. (0,3-0,6)

Type

1208

1211

1210

1181

1190

1191

5715001112083

5715001112113

5715001112106

5715001011935

5715001011829

5715001011959

Vare Nr. EANFugebredde 
min.

3 mm

3 mm

3 mm

5 mm

5 mm

5 mm

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


