
STYRKEFUGE L20
2-komponents, fast fuge til middeltung 

trafik

• Beregnet til steder med medium 
  trafikbelastning / akseltryk på 8 ton.

• Modstår suge-/fejemaskiner.

• Hæmmer tilvækst af ukrudt i fugerne.

• Minimerer drift og vedligehold.

• Let vandgennemtrængelig. 

• Vandemulgerbar - lind blanding. 

• Frost- og UV-bestandig.

Lithomex L20 er en super, all-around fuge, der med en lind konsistens og høj styrke 
typisk anvendes i trafikerede belægninger med smallere eller varierende fugebredder. 
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Tekniske data for Lithomex L20

Fugeforhold 

 
BlandetidBlandetid
Forarbejdningstid          
Temperatur

Hærdning

Fugebredde min. 5 mm.
Fugedybde min. 30 mm.
Ved trafikbelastning fuges min. halvdelen af stentykkel-
sen.
Ca. 8 min. i tvangsblander.Ca. 8 min. i tvangsblander.
Ca. 20 min. ved +20°C.
Belægnings- og lufttemperatur min. +8°C. Ingen frost. 
Max temperatur +25°C. 
Hurtig afhærdning på varm overflade.
Fuldt hærdet efter ca. 4 døgn ved +20°C. Høje tempera-
turer giver kortere bearbejdningstid og hurtigere hærd-
ning. Lave temperaturer giver længere bearbejdningstid 
og langsommere hærdning.

BindemiddelBindemiddel
Vægtfylde
Vandgennemtrængelighed                       
Kornstørrelse 
Trykstyrke

2-komponent harpixlim (resin + hærder).2-komponent harpixlim (resin + hærder).
1,3 g/cm³ (fuldt hærdet).
Let vandgennemtrængelig.
0,3 – 1,2 mm.
20,0 N/mm² (fuldt hærdet).

EFTER fugning

Fugen må ikke få fugt de første 12 timer!
Bliver fugen udsat for fugt i denne periode, 
kan der komme et hvidt skjold på belæg-
ningen, som kan være svært at fjerne igen. 

Beskyt det færdigfugede område for regn
de første 24 timer. Let støvregn er fint. Skån 
fugen for frost i hele hærdningsperioden. 

INDEN fugning

Udlæg Lithomex L20 i tørvejr ved tempe-
raturer over +8°C.

Det rigtige fundament er essentielt for at 
få et godt resultat med Lithomex styrke-
fuger. Udfør derfor altid belægning og un-
derlag efter gældende regler og normer i 
forhold til forventet brug og belastning. 

10 x 10 cm

21 x 14 cm

21 x 16 cm

30 x 30 cm

40 x 40 cm

Størrelse på 
stenfladen 

4,05 kg/m²

2,41 kg/m²

2,23 kg/m²

1,35 kg/m² 

1,01 kg/m²

6,48 kg/m²

3,86 kg/m²

3,57 kg/m²

2,16 kg/m²

1,62 kg/m²

8,10 kg/m²

4,82 kg/m²

4,46 kg/m²

2,70 kg/m²

2,02 kg/m²

9,72 kg/m²

5,79 kg/m²

5,35 kg/m²

3,24 kg/m²

2,43 kg/m²

Fugebredde 
5 mm 

Fugebredde 
8 mm

Fugebredde
10 mm 

Fugebredde 
12 mm

Forbrugsvejledning ved 3 cm fugedybde, gående areal

Bearbejdning

Materiale

LeveringsenhedLeveringsenhed

OpbevaringOpbevaring

FarverFarver

L20 leveres i sæt a 27,5 kg (25 kg kvartssand + 2,5 kg bin-L20 leveres i sæt a 27,5 kg (25 kg kvartssand + 2,5 kg bin-
der). Hel palle = 40 sæt.der). Hel palle = 40 sæt.
L20-binder opbevares tørt og frostfrit i op til 12 måneder. 
Kvarts opbevares tørt. Ubegrænset holdbarhed.
Natur, grå og sort (andre farver kan produceres).

Levering og opbevaring



Vejledning
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Efter ca. 10-15 min. fejes belægningsoverfladen ren. 
Fej diagonalt på fugerne med en blød kost. Afslut-
ningsvis sprayvandes belægningen under fortsat 
fejning. Overskydende rester kan IKKE genanven-
des. 
OBS: binderen kan afgive en tynd film på stene-
ne. Denne film slides dog hurtigt af ved almindelig 
brug af belægningen.

Den færdigblandede mørtel hældes ud på en fug-
tet belægningsoverflade og arbejdes omhyggeligt 
ned i fugerne med en gummiskraber. For at beva-
re mørtlens fugtige konsistens under hele proces-
sen, færdiggøres et mindre areal ad gangen.

Kom kvartssand i tvangsblanderen og start maski-
nen. Tilsæt herefter L20-komponenter A & B samti-
digt og lad maskinen køre i 3-4 minutter.

Sæt stenene med en fugebredde på minimum 5 
mm., så der er plads til mørtlen hele vejen rundt 
– undgå knasfuger. Oprens fugerne til minimum 
30 mm. i dybden (minimum halvdelen af stenens 
tykkelse ved trafikbelastning) og rengør belæg-
ningen for rester og snavs. Fugt belægningen godt 
– og du er klar til fugning.
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Efter de 3-4 minutter er 
gået, tilsætter du 2,5 liter 
vand. Lad dernæst blan-
dingsprocessen fortsæt-
te i yderligere 3-4 minut-
ter.

Det fugede areal kan betrædes efter 12 timer og er, 
afhængig af temperatur, fuldt hærdet efter ca. 4 
døgn. Beskyt arealet mod regn de første 24 timer 
(fin støvregn er dog fint) – og mod frost under hele 
hærdningsperioden. Hæv evt. afdækningen over 
belægningen, så luften kan cirkulere. 
OBS: Rengør blandemaskine og værktøj grundigt 
med vand straks efter udførelsen.  

Sådan gør du

SIKKERHED

Undgå at L20-komponenterne A & B kommer i kontakt med huden. 
Benyt godkendte handsker og kraftigt arbejdstøj, når du arbejder med fugen.
Læs altid sikkerhedsdatabladet.
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HUSK
Tjek sikkerheds-

afsnittet inden du 
går i gang med at 

fuge



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


