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Natur

Sort

Grå

Hærdende, ukrudtshæmmende fugesand til 
terrassebelægninger og gangstier

• Finkornet fugesand, som pakker sig let i fugen.

• Beregnet til belægninger med en mindre 
  belastning som terrasser og gangstier.

• Består af kvartssand og et blandet, miljøvenligt 
  bindemiddel.

• Stabiliserer belægning og beskytter mod ukrudt.

• Velegnet til alle typer af beton og naturstensfliser – 
  både i nye og gamle belægninger.

• Vandgennemtrængelig.

• Leveres i 20 kg sække.

Hård, elastisk fuge

Tåler frost

Vandgennem-
trængelig

Hæmmer ukrudt 
i fugerne

Lithomex EASY er en miljørigtig, biologisk polymerbundet fugesand, som hærder ved 
kontakt med vand. Det giver en stærk, elastisk fuge, der stabiliserer din udendørsbelæg-

ning og gør det vanskeligt for ukrudtsspirer at få fat.
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Se øvrige handelsbetingelser på lithomex.dk

Tekniske data
FugebreddeFugebredde
Fugedybde
Bindemiddel
Vægtfylde 
Vandgennem-
trængelighed
Forarbejdningstid

Kornstørrelse
Holdbarhed

Farver

1-10 mm.
Minimum 30 mm. 
Miljøvenlige, biologiske polymerer.
ca. 2,7 g/cm³.
Let vandgennemtrængelig.

For at materialet kan hærde, skal 
det gennemtørre. Dette kan tage 
1-3 dage, afhængig af temperatur. 
0,4-0,8 mm.
Opbevares tørt i op til 24 måneder i 
ubrudt emballage. 
Natur, grå og sort (andre farver kan 
produceres).      

3 mm

INDEN fugning
Anvend direkte fra sækken på en ren og tør belægning. 
Belægningen SKAL lægges på et bæredygtigt og vand-
gennemtrængeligt fundament for at få et godt resultat.

Anvend i hele stenens tykkelse, dog min. i 30 mm dybde.

Bruger du EASY i ældre belægninger, skal det gamle ma-
teriale oprenses først, og ukrudt/rødder skal bekæmpes.

Færdiggør arealet samme dag, så dug/regn ikke aktive-
rer bindemidlet utilsigtet. Undgå regn under udlægning.

Anvend kun EASY i ’sommerperioder’. Udlægning i kolde/
fugtige perioder, eller på et tæt fundament, kan ødelæg-
ge hærdningsprocessen og få materialet til at svulme op.

Stenfladens
størrelse 

Fugebredde 
2 mm 

Fugebredde 
6 mm

Fugebredde
10 mm 

Forbrugsvejledning for belægningssten, 6 cm tykkelse

21 x 14 cm
30 x 30 cm
40 x 40 cm
60 x 60 cm

1,85 kg/m²
1,05 kg/m² 
0,80 kg/m²
0,50 kg/m²

5,55 kg/m²
3,15 kg/m²
2,40 kg/m²
1,60 kg/m²

9,25 kg/m²
5,25 kg/m²
4,00 kg/m²
1,65 kg/m²

Aktiver bindemidlet med vand. 
Brug brusefunktionen med et 
lavt tryk for ikke at skylle mate-
rialet op. Brug rigeligt vand på 
et mindre areal ad gangen, så 
fugesandet bliver gennemvæ-
det hele vejen ned. Vand mod 
faldretningen på store arealer. 
Skyl overfladen helt ren. OBS: 
Beskyt fugen mod regn de før-
ste timer i hærdningsperioden.

Vejledning

Fej overfladen ren og ryst sæk-
ken godt for at få en jævn blan-
ding. Fordel EASY med en blød 
kost. Fugerne fyldes til få mm 
fra stenens overkant. Sten med 
fase fyldes til fasens underkant. 
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Fej EASY ned i fugerne med ro-
terende bevægelser. Brug evt. 
en pladevibrator for at få mate-
rialet helt i bund. Fjern oversky-
dende materiale med en blød 
kost. Ru og åbenporede sten  
rengøres omhyggeligt. 

2

Manglende rengøring af belægningen efter udlægning 
kan resultere i mørtelrester eller skjolder på overfladen. 
Så snart du opdager dette, rengør da med vand og stiv 
børste – er materialet allerede hærdet, brug vand og et 
roterende børstehoved. 

NB: vær opmærksom på rengøring af imprægnerede/
specialbehandlede overflader.

For at opretholde svære vilkår for ukrudt i belægningen, 
skal fugerne altid være helt fyldte og rengjorte. Repara-
tioner udføres let – fjern bare løst materiale i fugerne og 
udfør reparationen jf. vejledningen.

EFTER fugning – og den følgende vedligeholdelse 

OBS: Det er vigtigt at undgå 
regn under udlægning.  


