För fogar 1–20 mm

Naturligt stabiliserat fogmaterial
Enkel att använda I Fast och flexibel I Hämmar ogräset

Självreparerande I Ekologisk I Ger inga ränder
Grå

Basalt

Beige

STONES ECO FUGENSAND
Granskad och certifierad:
Ger inga hälsofarliga utsläpp,
ingrediensdeklarerad
och skonsam för miljön.

www.stones-baustoffe.de

STONES ECO FUGENSAND
Granskad och certifierad:
Ger inga hälsofarliga utsläpp,
ingrediensdeklarerad
och skonsam för miljön.

För fogar 1–20 mm
MILJÖBONUS
Certifierad med eco-institutets märkning, en miljöfördel som vi är ensamma om
• Säkerhet och ofarlighet för hälsan genom omfattande kontroller av utsläpp
och farliga ämnen
• Sundare produkter och därmed låg belastning av skadliga ämnen i den egna boendemiljön
• Ofarlig produkt för användaren, plattsättaren, kunderna, m.fl.

NATURLIGT OGRÄSHÄMMANDE
Hämmar ogräset i fogen på naturligt sätt genom patenterad pH-förhöjning.

SJÄLVREPARERANDE FOG
Det innovativa organiska bindemedlet SOLID GREEN BINDER står för den kontinuerliga självreparationen.
Vid fuktighet (t.ex. regn) aktiveras bindemedlet på nytt och eventuella mikrosprickor i fogen som orsakats
av värmeutvidgning eller sättningar i stenarna sluter sig.

ENKEL BEARBETNING
Sopas in torr efter noggrann rengöring av stenläggningen eller plattorna, vattnas rikligt, inget behöver
blandas i förväg eller slammas upp! Fogsanering kan alltid utföras på ett enkelt sätt.

INGA STRIMMOR
Vid korrekt användning uppstår inga strimmor på beläggningen.

LAGRINGSDUGLIGHET
Vid torr och ändamålsenlig förvaring är hållbarheten obegränsad, även för öppnade säckar.
Fogsanden härdar inte i säcken.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING
Torr beläggningsyta och en temperatur på över 2 C°.
En fogbredd på mellan 1 och 20 mm ger hög verkningsgrad och mångsidiga användningsmöjligheter.
De fogade ytorna behöver inte skyddas från nederbörd!

STONES ECO FUGENSAND
Granskad och certifierad:
Ger inga hälsofarliga utsläpp,
ingrediensdeklarerad
och skonsam för miljön.

För fogar 1–20 mm
STONES ECO FUGENSAND består av torkad naturlig fin stenkross och stabiliseras med det innovativa och patenterade bindemedlet SOLID GREEN BINDER, som är baserat på vegetabilier och mineraler.
Fasta och flexibla fogar, utan polymer och cement! Det innovativa, naturliga bindemedlet SOLID GREEN BINDER
består till största delen av förnybara råvaror.

ARTIKELLISTA

UPPDATERAD 2013-04-29

Artikelnummer

EAN-kod

Artikelbeteckning

Färgämne

Förpackning

01011201

4260287260016

STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm

GRÅ

25 kg SÄCK

01011204

4260287260023

STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm

BEIGE

25 kg SÄCK

01011207

4260287260030

STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm

BASALT

25 kg SÄCK

ÖVRIGA VILLKOR
• Minsta beställningsmängd: 1 europapall (returpall) med 48 säckar av samma sort
• Leverans sker från 1 europapall „fritt köparen + fraktfritt“, ej lossad genom speditör
• Lagervara: Efter beställning sker leverans efter senast 5 vardagar

Naturliga färgnyanser Grå, Basalt och Beige
Grå

Basalt

Beige

Stabiliserad med

STONES ECO FUGENSAND
Granskad och certifierad:
Ger inga hälsofarliga utsläpp,
ingrediensdeklarerad
och skonsam för miljön.

Exempel på reklamblad
med din logotyp –
vid varje beställning.
Vår service till dig!

Logo
Exempel adress
Kontaktdata

Partner of Nature
För fogar 1–20 mm
MILJÖBONUS
Certifierad med eco-institutets märkning, en miljöfördel som vi är ensamma om
Säkerhet och ofarlighet för hälsan genom omfattande kontroller av utsläpp
och farliga ämnen
Sundare produkter och därmed låg belastning av skadliga ämnen i den egna boendemiljön
Ofarlig produkt för användaren, plattsättaren, kunderna, m.fl.

NATURLIGT OGRÄSHÄMMANDE
Hämmar ogräset i fogen på naturligt sätt genom patenterad pH-förhöjning.

SJÄLVREPARERANDE FOG
Det innovativa organiska bindemedlet SOLID GREEN BINDER står för den kontinuerliga
självreparationen. Vid fuktighet (t.ex. regn) aktiveras bindemedlet på nytt och eventuella
mikrosprickor i fogen som orsakats av värmeutvidgning eller sättningar i stenarna sluter sig.

ENKEL BEARBETNING
Sopas in torr efter noggrann rengöring av stenläggningen eller plattorna, vattnas rikligt,
inget behöver blandas i förväg eller slammas upp! Fogsanering kan alltid utföras på ett
enkelt sätt.

INGA STRIMMOR
Vid korrekt användning uppstår inga strimmor på beläggningen.

LAGRINGSDUGLIGHET
Vid torr och ändamålsenlig förvaring är hållbarheten obegränsad, även för öppnade säckar.
Fogsanden härdar inte i säcken.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING
med STONES ECO traditionell
FUGENSAND
fogsand

Torr beläggningsyta och en temperatur på över 2 C°.
En fogbredd på mellan 1 och 20 mm ger hög verkningsgrad och mångsidiga
användningsmöjligheter. De fogade ytorna behöver inte skyddas från nederbörd!

Grå
Kortfilm med anvisningar,
mängdkalkylator för alla stenformat och
ytterligare produktinformation finns på
www.stones-baustoffe.de eller gå direkt
till Internet med vår QR-kod.

Basalt

Beige

För fogar 1–20 mm
VAD ÄR SKILLNADEN
MELLAN STONES ECO FUGENSAND
OCH POLYMER FOGSAND?
MILJÖVÄNLIG
• STONES ECO FUGENSAND består
till 100 % av naturliga råvaror.
• STONES ECO FUGENSAND är ett hållbart material.
• STONES ECO FUGENSAND stabiliseras med det innovativa
SOLID GREEN BINDER. Bindemedlet består till största
delen av förnybara råvaror.
• Polymer fogsand stabiliseras genom en kemisk reaktion.

STONES ECO
FUGENSAND
Granskad och
certifierad:
Ger inga
hälsofarliga
utsläpp,
ingrediensdeklarerad
och skonsam
för miljön.

SJÄLVREPARATION
• STONES ECO FUGENSAND reparerar kontinuerligt sig själv när den kommer i kontakt med vatten (t.ex.
nederbörd). Bildning av permanenta sprickor förhindras, genom att eventuella mikrosprickor i fogen (t.ex.
genom att beläggningen sätter sig) stängs genom „utvidgning“ efter kontakt med vatten. Fogsanden
aktiveras alltid på nytt av nederbörd och följaktligen även förmågan till självreparation.
• Polymer fogsand, förblir ständigt fast bunden när den väl aktiverats, och till följd av slitage uppstår oundvikligen på sikt allt större sprickor i fogen.

HÄMMAR GRÄSET
• STONES ECO FUGENSAND minskar genom sina stabiliserade fogar och kontinuerliga självreparation av
mikrosprickor mängden ogräsfrön som gror. STONES ECO FUGENSAND hämmar även ogräset genom att höja
pH-värdet i fogarna och förebygger därmed att ogräsfrön (t.ex. från gräs och ogräs) som hamnat på ytan av
fogen gror.
• Polymer fogsand stoppar ogräset när det har härdat, men bara tills de första sprickorna kommer.
Då slår ogräset rot i dessa sprickor.

REPARATION OCH UNDERHÅLL
• STONES ECO FUGENSAND kan efter tillräcklig vattning lossas ur fogen, och ny STONES ECO FUGENSAND
sammanfogas starkt med den gamla när det läggs i befintliga fogar.
• Polymer fogsand kan endast tas bort ur fogarna med hjälp av hammare och mejsel. Renovering av gamla
fogar är inte möjlig, då gammal och ny polymer fogsand inte sammanfogas med varann.

STRIMMOR
• STONES ECO FUGENSAND aktiveras i en tvåstegsvattning för att effektivt undvika strimmor.
• Rester av polymer fogsand som härdat på beläggningsytan ger permanenta strimmor som fördärvar den
naturligt vackra ytan på stenarna. Strimmor förekommer ofta och är mycket svåra att ta bort. För mycket
vatten vid aktivering av polymer fogsand är ingen bra lösning, det medför att bindemedel sköljs ur över
beläggningsytan vilket försvårar rengöringen.

LAGRINGSDUGLIGHET
• STONES ECO FUGENSAND har obegränsad hållbarhet om det förvaras torrt.
• Polymer fogsand härdar med tiden även i obrutna förpackningar. Rester i öppnade förpackningar kan inte
förvaras så att användbarheten bibehålls. Det måste kasseras och belastar miljön.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING
• STONES ECO FUGENSAND ska användas på torr beläggningsyta vid en temperatur på över 2 grader.
• Polymer fogsand kan användas vid temperaturer över 5 grader men inte över ca 25 grader. Värme påskyndar
den kemiska sammanfogningen. Rester på beläggningsytan är ofta oundvikliga genom
att de stelnar av värmen från beläggningen. Nylagda fogar ska skyddas från nederbörd med en presenning.

INBYGGNAD
• STONES ECO FUGENSAND är färdig att använda och kan användas vid lämpliga förhållanden för
fogbredder på över 1 mm.
• Polymer fogsand ska ofta blandas före användning, ibland även slammas upp.
Denna typ av användning är bara lämplig för fogar på över 5 mm och de ska fyllas helt.

FÖRDELAR/ANVISNINGAR
STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm
Grå, Basalt, Beige
Med SOLID GREEN BINDEMEDEL (SOLID GREEN BINDER), ett naturligt stabiliserat, vattengenoms
läppligt fogmaterial för alla beläggningar av natursten och betongplattor på vattengenomsläppligt
och obundet underlag. Passar trafikytor med lätt belastning och där högst gånghastighet före
kommer vid angöringstrafik, t.ex. infarter till hus och gårdar, gågator, parkeringsplatser (upp till 3,5 ton).
1. Enkomponents STONES ECO FUGENSAND består av
det innovativa bindemedlet SOLID GREEN BINDER,
blandat med naturlig stenkross, avsedd att sopas
ned torr i fogen och vattnas efter rengöring av ytan.
Ingen syrehärdning, utan aktiveringen av bindemedlet
sker genom tillsättning av fukt.
2. Extremt lång hållbarhet, vilket innebär att material
från öppnade säckar alltid är i perfekt skick att
använda, varvid förvaring på torr plats förutsätts.
3. Kan användas i fogbredder från 1 mm upp till 20 mm.
Vid fackmässig användning*) finns ingen risk för
permanenta strimmor på beläggningsytan.
4. Okomplicerad rensning av fogar med STONES ECO
FUGENSAND är möjlig när följande villkor uppfylls,
på samma sätt som vid nyanlagda ytor:
Vattengenomsläppligt och obundet underlag och vid
sanering måste även eventuella av rester den gamla
fogen vara vattengenomsläppliga.
5. Naturligt ogräshämmande genom pH-värdesjustering genom bindemedlet SOLID GREEN BINDER,
vilket även står för den stora motståndskraften mot
erosion hos STONES ECO FUGENSAND.
6. Ingen ekologiskt olämplig försegling av ytan eftersom
STONES ECO FUGENSAND är vattengenomsläpplig.
7. Redan vid en temperatur på 2°C är det möjligt att foga.

8. Miljöbonus – certifierad med eco-institutets
märkning, en miljöfördel som ingen annan liknande
produkt kan erbjuda.
• Säkerhet och ofarlighet för hälsan genom omfattande
kontroller av utsläpp och farliga ämnen
• Sundare produkter och därmed låg belastning av
skadliga ämnen i den egna boendemiljön
• Ger ingen negativ påverkan på hälsan för
användare, plattsättare, kunder, etc.
9. STONES ECO FUGENSAND-fogar är självreparerande:
Vid tillskott av fuktighet, t.ex. när det regnar blir
fogarna rörliga och tänjer vid behov ut sig när det finns
små sprickor mellan sten/platta och fog, genom
sättningar i underlaget, värmeutvidgningar, etc.
Fogarna har väderbeständiga hållfasthetsvärden.
Se till att ytan som ska fogas redan vid anläggningen
får ett nödvändigt fall i sidled på 2-3 % och i längsled
på ca 1 %.

*) ANVISNINGAR

Informera era kunder/intressenter om detta!
Erfarenheten visar att det någon gång kan uppkomma effekter vid vissa
stentyper, t.ex. natursten, klinker och konststen, där fogsanden kan
förorsaka reaktioner på ytan, t.ex. mörka ränder eller ljusa skiftningar.
Därför är det, om det gäller känsliga stentyper, nödvändigt att anlägga en
provyta som får ligga i flera dagar. Dessa provytor gäller som referensytor.
Därutöver måste våra rekommendationer följas extra noga vid känsliga
stentyper. (Grundlig avblåsning av ytan och riklig vattning). Arbetet med
fogsanden ligger utanför vårt ansvar. Vi ansvarar endast för att vår produkt
håller jämn kvalitet. I princip ska egna pilotförsök av produktens lämplighet
genomföras.
För alla lämpliga typer av sten och plattor som är minst 3 cm tjocka.
En hållbar kantsättning kring sten och plattor är nödvändig för att förhindra
förskjutning utåt vid det flexibla tillståndet hos fogen. Avvikelser i struktur
och färg hos fogmaterialet förbehålls, i den mån de är naturliga för de
material som används och håller gängse standard.

TABELL ÖVER ÅTGÅNG
STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm
Grå, Basalt, Beige
STONES ECO FUGENSAND
Granskad och certifierad:
Ger inga hälsofarliga utsläpp,
ingrediensdeklarerad
och skonsam för miljön.

teoretisk
förbrukning kg/m²

teoretisk
förbrukning kg/m²

Total yta
(för beräkning)

Fogbredd: 3 mm
Fogdjup: 50 mm

Fogbredd: 12 mm
Fogdjup: 50 mm

Gatsten, ca. 5 x 5 cm

8,75

29,90

Gatsten, ca. 7 x 7 cm

6,35

22,61

Gatsten, ca. 8 x 8 cm

5,58

20,15

Gatsten, ca. 10 x 10 cm

4,50

16,55

Gatsten, ca. 12 x 12 cm

3,77

14,05

Gatsten, ca. 15 x 15 cm

3,03

11,44

För fogar 1–20 mm

ARBETSGÅNG

Sopas ned

Vibreras

Rengörs

Vattna/
vattendimma

Vattna/
mätta

HAR DU NÅGRA FRÅGOR?
www.stones-baustoffe.de/faq
STONES Gesellschaft für
mineralische Baustoffe GmbH
Warnowallee 31 c
18107 Rostock · Tyskland
Tel: +49 (0)381 453860-0
Fax: +49 (0)381 453860-50
E-post: info@stones-baustoffe.de
Webb: www.stones-baustoffe.de

Kortfilm med anvisningar,
mängdkalkylator för alla
stenformat och ytterligare
produktinformation finns på
www.stones-baustoffe.de eller
gå direkt till Internet med
vår QR-kod.

Partner of Nature

