BENDERS MARK

Fleksifuge
Fleksifuge minsker risikoen for ugress i
fugene samt for maur og insekter mellom
steinene.
Fleksifuge anbefales å brukes til belegningsstein
og heller med store fuger. Den passer til Orlando,
Fantasi och Ocala.
Fleksifuge er en polymerbasert knust masse som
herder på ca 3 timer. Den stabiliserer og styrker
belegget.
Fleksifuge renner lett ned i fugene og er enkel å
fylle. Herdningen aktiveres med vann og begynner
etter noen minutter. Etter ca 3 timer oppnås en
erosjonsfri fuge.
LEGGEANVISNING
1. Påføring
Overflaten må være tørr og temperaturen over
10°C. Spre fugemassen jevnt utover overflaten
og sop diagonalt flere ganger slik at fugene fylles
godt. Hver nøye med at det ikke ligger igjen
fleksifuge på overflaten hvis det er fare for regn
eller dugg.
2. Vanning
Børst overflaten med en fin børste og bruk gjerne
en løvblåser for å fjerne overskudd av Fleksifuge fra
overflaten. Det forhindrer at overskuddsmateriale
blir aktivert av vann og setter seg fast på overflaten.
Best. nummer

Fantasi med Fleksifuge

Vann ikke mer enn 20m2 av gangen og bruk et
munnstykke hvor du kan justere strålen. Vann ca
30 sek uten at Fleksifuge spyles ut av fugene. La
vannet synke ned og vann ytterligere 30 sek slik
at alle fugene blir gjennomvåte. Vann de neste
20 m2 umiddelbart. Tilpass vannmengden slik at
skummende og rennende vann unngås.
3. Herding
Fleksifuge blir vannfast etter ca 3 timer og skal
ikke utsettes for regn under den tiden. For å
oppnå maksimalt resultat bør fugen tørke ca 48
timer. Kjøretøy kan ikke benyttes på belegget før
etter 48 timer.
OBS! Kan ikke brukes på belegg som ofte blir våte
eller står under vann. Fleksifuge skal ikke brukes
på flater hvor underlaget ikke er drenerende, som
for eksempel betong.
Oppbevares tørt!

2983810-E Fleksifuge grå

Fakta

Vekt: 20 kg
Minimum fugebredde: 3 mm
Maksimal fugebredde: 7 mm
Minimum fugedybde: 40 mm

Forbruk Fleksifuge

Belegningsstein 50 mm ca 2,5 kg/m2
Heller 50 mm ca 1,4 kg/m2
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