Bostik nya smarta
cementfog
TGS - TOTAL GROUT SYSTEM
BÄTTRE, SNABBARE OCH BREDARE
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Med erfarenheten av miljontals kvadratmeter kakel- och klinkersatta ytor
har Bostik utvecklat en innovativ combifog. Fokus för produktutvecklingen har varit starka egenskaper och hög kvalitet. Combifogen kan användas både på golv och vägg och fungerar perfekt till kakel, klinker, mosaik
och natursten.

ENKELT OCH SNABBT ATT FOGA

SMARTA FÖRDELAR

Att tänka på innan man startar: Skrapa ur fogarna från

PP Flexibel och slitstark
PP Smidig konsistens
PP Snabbhärdande
PP Mycket hög stabilitet
PP Lättvättad
PP Lång användningstid
PP Lång lagringstid

eventuell fästmassa som trängt upp vid sättningen.
Om man är ovan att foga – gör en provfogning på
någon m2 så vet du när du skall tvätta fogen m.m. Vi
rekommenderar inga mörka fogar(svart) på oglaserade
plattor eller utomhus.

1.
Jobba in fogmassan (45 ).
Drag av överskottet diagonalt över plattorna.
Sörj för bra fogfyllnad.
o

2.

3.

4.

Tid för tvättning beroende
på fogtyp och temperatur i
lokalen.
Känn med fingret och om fogen bär utan att smeta av sig,
då är det dags för tvättning
(20-40 min).

För bästa resultatet använd
svamp med handtag.
Tvätta försiktigt med blöt
urvriden svamp i cirkelrörelser.
Skölj svampen och tvätta
(ett drag) diagonalt över
plattorna, upprepa.

Efter ett par timmars torkning så poleras plattorna med
mjuk trasa, handduk eller
trassel.
För maximal styrka i fogen
skall fogarna eftervattnas ett
par dygn (2 ggr/dygn) efter
fogningen med fuktig ren
svamp eller blomsterspruta.

TGS COMBI
PP Combifog för golv/vägg
PP Utmärkt till kakel/klinker/mosaik/natursten
PP 9 nya fräscha kulörer! *
PP Fogbredd 2-12 mm
PP Lång öppentid och brukstid vid fogning
PP Låg vattenabsorption samt smuts och
vattenavvisande
PP Lagring och kulörstabil i 1,5 år
PP Slitstark mot högtryck och mekanisk belastning
PP Inne och ute (CG2 WA EN 13888)

Färg

Förpackning

Vit

2kg, 5kg, 10kg

Gråvit

2kg, 5kg, 10kg

Ljusgrå

2kg, 5kg, 10kg

Mellangrå

2kg, 5kg, 10kg

Grå

5kg

Grafitgrå

5kg

Svart

5kg

Ljusbeige

5kg

Brun

5kg

* Självklart matchar fogarnas färg vårt sortiment av
MED MILJÖ I FOKUS

silikoner.

Eftersom vi vet att den typ av produkter vi utvecklar
påverkar miljön, gör vi hela tiden vårt yttersta för att
ligga i framkant av miljötänkande.
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