BENDERS MARK

Flexifog
Benders Flexifog minskar risken för ogräs
i fogarna samt myror och insekter mellan
stenarna.
Fogen används för bästa resultat med marksten
eller plattor med distanser då du får en naturlig
fog och ger ett bra slutresultat. Bender Flexifog är
en polymerbaserad bergkross som stabiliserar och
stärker din stenläggning då den hårdnar.
Bender Flexifog rinner lätt ner i fogarna och
är enkel att applicera. Härdningen aktiveras med
vatten. För att uppnå ett gott resultat krävs en
temperatur över 15 grader under härdningstiden.
Flexifog är inte en produkt som hårdnar till
fullo och är tänkt att använda på ytor som
trädgårdsgångar och mindre trafikerade ytor.
Flexifog används till fogar mellan 3-7 mm för
bästa resultat. Viktigt är också att man säkrar och
låser ytan med t ex kantsten, för att hålla fogarna
intakta. Uppstår sättnignar eller andra rörelser
efter fogning kan den härdade fogen spricka och
lossna.
Läggningsanvisning
1. Installation		
Ytan måste vara torr och temperaturen bör vara
minst 15 grader. Vid temperaturer under detta
stelnar inte fogen.
Sprid sanden jämt över ytan och sopa
diagonalt över ytan flera gånger så att fogarna fylls
väl. Upprepa gärna proceduren för att säkerställa
att fogarna fylls väl. Vid markstensläggning kan
vibroplatta användas för att kompaktera fogen
ytterligare. Var noga med att inte lämna Flexifog
på ytan om regn eller dagg väntas på natten. För
bästa resultat bör säckens innehåll blandas innan
applicering.
2. Bevattning
Borsta ytan med en fin borste och var noga med
att avlägsna allt överskott. Det förhindrar att ev.
överskottsmaterial blir aktiverat av vatten och
fastnar på ytan.
Vid bevattning använd ett munstycke med
dimstråle. Bevattna ytan utan att Flexifogen
spolas ur sin fog. Låt vattnet sjunka undan och
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bevattna ytan lätt ytterligare en gång så att hela
fogen blir genomblöt. Korrigera vattenmängden
så att skumbildning och rinnande vatten undviks
då detta påverkar fogens härdningsegenskaper.
3. Torkning
Bender Flexifog stelnar efter det den genomhärdat
och skall inte utsättas för regn eller fukt under
härdningstiden, ca 24 timmar. Regn innan fogen
stelnat påverkar resultatet även på längre sikt.
Fuktiga förhållanden, såsom markfukt och/eller
dagg, förlänger torktiden. Torktiden beror normalt
på fogens tjocklek, bredd och yttre förhållanden
såsom väder och markfukt. Om ytan täcks, tillse
god ventilation för att inte förlänga torktiden.
Fogen mjuknar något vid fuktiga förhållanden
för att sedan stelna något igen.
OBS! Används ej för ytor som ständigt är våta
eller ligger under vatten. Bender Flexifog skall
ej användas om markstenen sätts i ett odränerat
underlag som tex betong. Förvaras torrt.
Artikelnummer
Flexifog grå

Fakta

Vikt:
Antal/pall:
Minimal fogbredd:
Maximal fogbredd:
Minimal fogdjup:

2983810-E

20 kg
48 st
3 mm
7 mm
40 mm

Åtgång Bender Flexifog

Marksten 50 mm
Plattor 50 mm

ca 2,5 kg/m2 (3 mm fog)
ca 1,4 kg/m2 (3 mm fog)
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