
MAXCLEANER
Fugerenser til klargøring af sandfuger

Lithomex MaxCleaner

• Fjerner gamle sandfuger til en 
  jævn, justerbar fugedybde

• Gør effektivt store arealer klar til
  refugning

• Kræver ingen vand under 
  rensningsprocessen

• Sørger for at fodgængere og biler, 
  ikke rammes af løse partikler

MaxCleaner oprenser effektivt gamle fuger til en jævn dybde, så du kan lægge en ny, 
vedligeholdelsesfri fuge. Ved at blæse gamle fuger fri for sand og ukrudt, får du en hur-
tig og nænsom rensning af store områder. MaxCleaner kræver hverken vand eller af-
skærmning, da alt materiale falder ud til siden, uden risiko for at ramme forbipasserende. 

MaxCleaner er en del af vores Lithomex Max-serie, som gør det nemmere end nogen-
sinde før at lægge flotte og vedvarende styrkefuger (L-serien).



Vejen til en ny, vedligeholdelsesfri belægning
Brosten og chaussesten, der fuges med sand, grus eller stenmel vil med tiden blive tømt af 
regnskyl, trafik og fejemaskiner. Det gør det muligt for ukrudt og affald at tage sandets plads, 
hvilket giver gågader, torve og helleanlæg et træt og sjusket udtryk. De halvtomme fuger 
kan tilmed resultere i en ustabil belægning, der udgør en sikkerhedsrisiko for fodgængere. 

Med MaxCleaner er det nemt at starte forfra. Den blæser de eksisterende fuger fri, 
så I kan lægge en ny, vedligeholdesesfri belægning, der rækker langt ind i fremtiden.
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Tlf.: +45 8622 1122 . info@lithomex.dk . CVR nr.: 37 39 48 74 

Se øvrige handelsbetingelser på www.lithomex.dk

Stenfugerenser til klargøring af Lithomex styrkefuger
750 / 360 / 100
25 kg
4 m3 / 5 - 7 bar - vi anbefaler dog en kompressor med 
variabel
2 x 3/4 11

Model
Længde / bredde / højde
Vægt 
Minimum luftmægdebehov

Tilslutning

Tilslut MaxCleaner med en kompressor 
på ca. 4 m3/min. 5-7 bar, dog helst med variabelt lufttryk.

Kør MaxCleaner over den gamle belægning for at fjerne 
det løse sand til en jævn fugedybde. Det løse sand falder 
ud til venstre side af maskinen, når spjældet på venstre 
side er åbnet. Det oprensede materiale fjernes let med 
en kost.

Fjern evt. rodfæstet ukrudt. MaxCleaner fjerner nemt 
mos og mindre vækster, men ikke dybt rodfæstet 
vækster. Alle rodnet skal fjernes inden Lithomex-fugen 
anvendes.

Kør MaxCleaner en sidste gang.

Fej efter - og I er klar til at fuge.

Fremgangsmåde:

1. 

2. 

3. 

5. 

4. 

Sikkerhed
Anvend høreværn og sikkerhedsbriller til beskyttelse imod støj og evt. flyvende par-
tikler. Efterspænd altid dyserne (på undersiden af maskinen) med 10 timers mellem-
rum.

Reetablering og efterfyldning med Lithomex fugeprodukter

Kontakt Lithomex A/S for vejledning om hvlken type af fugemateriale, der passer til din 
konkrete opgave.

Tekniske egenskaber for Lithomex MaxCleaner


