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FLEXIBEL HÅRDFOG 

OBSERVERA 

 Lämna inga fogsandsrester på markstenens yta och vattna sedan 
då detta gör att fogsanden härdar och kan vara svår att avlägsna.  

 Applicera inte denna produkt på en våt eller fuktig markstensyta. 

 Applicera inte denna produkt om regn förväntas inom de närmsta 
24 timmarna efter applikation. 

 Applicera inte denna produkt om markstenens underlag är betong 
eller saknar dränering.  

 Efter appliceringen av denna produkt ska ytan (markstenen) ej 
beträdas inom 15 timmar. 

 Överskrid inte fogarnas avstånd vilket är max 1,6 cm. 

 

 

 Ogräshämmande 

 Flexibel, motverkar sprickbildning 

 Hämmar myrornas framfart 

 Enkel att använda direkt från säck 

 Passar alla klimat 

 Olika färger att välja mellan 

 

ÅTGÅNGSTABELL VID 3 MM FOGBREDD 

     (Ex 1 säck på ca  9 kvm för marksten 210x140x50 mm) 

Produkt Tjocklek 

Ca åtgång  

    i kg/m2 

Marksten 210x140 40mm 2 

Marksten 210x140 50mm 2,5 

Marksten 210x140 100mm 5 

Plattor 350x350 50mm 0,5 

Plattor 350x350 70mm 1 

Plattor 400x400 50mm 0,6 

8. 10 minuter efter sista vattningen kontrolleras att sanden i 

fogarna är tillräckligt fuktig. För att kontrollera detta tar du upp 

lite fogsand ur fogarna på olika ställen med hjälp av t ex en 

skruvmejsel eller kniv. Sanden ska vara fuktig helg igenom. Om 

du märker att fukten inte har nått igenom helt i sanden 

fortsätter du att vattna enligt steg 6 tills önskat resultat 

uppnåtts. 

9. Torktiden  är ca 24 timmar i torrt väder ej understigande + 5°C. 

 

UTFÖRANDE 
RJ Dynamatrix Flexibla Hårdfog ska vattnas gradvis 3 gånger. Vid vattningen skall man aldrig vattna direkt i fogarna då detta gör att fogsanden 

spolas bort. Undvik även att vattna för mycket då detta urlakar fogsanden på dess unika egenskaper. Arbeta i sektioner om max 100 kvm. Använd 

ett duschmunstycke med möjlighet att reglera vattenflödet.  

1. Borsta Dynamatrix Flexibla Hårdfog jämnt i fogarna med en 

borste till dess att fogarna är helt fyllda. 

2. Ta bort allt överskott av fogsand genom att använda en 

lövblås. 

3. Blås av all överflödig sand och eventuella dammrester med 

lövblåsen så att markstenens yta är helt ren.  

4. Vattna med duschmunstycket ca 30 cm (1 fot) från 

markstenens yta i en svepande rörelse från vänster till höger. 

Börja på anläggningens högsta punkt och fokusera på att 

vattna på stenarna och inte i fogarna. Spola så att stenarnas 

yta blir fri från sand. Observera att anläggningen inte ska 

dränkas i vatten.  

5. Ställ in duschmunstycket på ”mist”. För att arbeta snabbare 

kan en högtryckstvätt användas. Dock skall duschmunstycket 

även då vara inställt på ”mist”. 

6. Vattna även denna gång från anläggningens högsta punkt 

och spola i luften så att den fina vattenduschen landar mjukt 

på markstenens yta. Fortsätt på detta vis tills markstenens 

yta samt fogarna blivit fuktiga. 

7. Avvakta i 5 till 10 minuter och upprepa steg 6. 

 

Beach Buff Grå Brun Jet Black 


