
TEKNISK  
INFORMATION 

ADDA PROFF FUG är en cementbaserad och plastförstärkt fogmassa för fogning av plattor 
med max 10 mm fogbredd. Fogen är smidig och lätt bearbetande, och har den stora fördel 
att övre delen blir hård, medans den är mjukare i fogdjupet. Vattenavisande fogar uppnås 
vid tillsättning av ADDA NANO VANNSTØTENDE FUGEMIX. Det ger en vattenavvisande 
effekt i hela fogen, även vid peeling. ADDA PROFF FUG är vattenfast och frostsäker.  

Bruksområde: Inomhus, utomhus, vägg, golv, våtrum, och värmegolv. För fogning av 
keramiska kakel, klinker och mosaik med fogbredder 2-10 mm. 

Underlag: Betong, avjämningsmassor, trä, isolering, frigolit, puts, mur, gipsskivor och på 
befintliga plattor.   

Innan du börjar:  Kontrollera att fästmassan är torr och härdad och att produkten är inom den angivna 
utgångsdatum.Alla angivna tider är vägledande, och försätter en temperatur av 23 ° C 
i produkt / luft / underlag, och en fuktighet av 50%. 

   Börja alltid med en ny visp och en ny hink för en ny färg / ny produkt. 

Förbehandling:  Fogen måste ha en fogdjup på minst 5 mm. Rengör mellan plattorna före fogning för att 
kunna uppnå minsta fogdjupet. Sugande väggplattor bör fuktas innan fogning. 

Blandning:   Vattenmängd är ca 0,22 ltr. pr. kg. Pulvret hälls i rent och kallt vatten under omrörning (3 
min). Låt blandningen stå i ca. 3 minuter före den röres upp igen till en smidig konsistens 
(30 sek). Använd konstant vattenmängd för att undvika färgskiftningar. Vattenmängden bör 
inte överskridas, för mycket vatten försämrar hållfastheten. Fästmassa som har börjat 
härda bör inte blandas med mer vatten. 

Applicering:  Fogning ska inte påbörjas förrän lim / fästmassa är torrt och härdat. På mur, gips och 
betongunderlag kan arbetet utföras efter 1 dygn. På icke-sugande underlag bör man vänta minst 
3 dygn före fogning. ADDA PROFF FUG appliceras med en gummi / plast fogbräda eller med 
annat lämpligt verktyg, undvik luftblåsor. Arbeta diagonalt över plattorna. Väggar fogas nerifrån 
och uppåt. Fogmassan torkar förhållandevis fort, och vi rekommenderar därför att foga mindre 
yta före tvättning. Detta gör det lättare att forma fogen. Det är en fördel att utrymmet som ska 
fogas, håller samma temperatur och utan genomslag för att undvika möjliga nyansskillnader. 
Använd alltid mjukfogar i hörnen och övergångar. Där det finns risk för rörelser i underlaget ska 
det alltid användas extra flexibel och tätfogmassa. 

Rengöring:  Genom att använda speciella fogbrädor, avlägsnas nästan allt överflödig fogmassa bort. 
När fogen inte längre är blöt, rengörs plattorna med en fuktig svamp eller rengöringsduk. 
Undvik att använda för mycket vatten vid tvättning. Arbeta diagonalt över fogen. Efter nån 
timme, helst samma dag, rengörs plattorna med en torr trasa. OSB! Det är viktigt att hålla 
fogen fuktig i minst 3 dygn efter fogning, med svamp eller sprutflaska. Var 
uppmärksam på att plattor är gjorda av olika material och därför har olika sugande 
egensakper. Porösa plattor suger mycket mer vatten än hårda plattor. Fogrester kan 
avlägsnas med ADDA NANO FUGESLØRFJERNER. Händer och verktyg rengörs med 
såpavatten.  

Skyddsåtgärder:  Använd skyddshandskar / skyddskläder / skyddsglasögon. Undvik ögonkontakt. Se 
säkerhetsdatablad för mer information. 

 

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner 
är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken.  
Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet.  
Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden. 

BRUKSANVISNING

Fog 

ADDA PROFF FUG 
Cementbaserad fogmassa 



 

Bruksområde:   Inomhus och utomhus. 

Blandningsförhållande:    Ca 0,22 liter vatten per kg. 
     Ca 1,1liter vatten per 5kg. 
     Ca 4,4 liter vatten per 20 kg säck. 

     OBS! Färgskillnader kan uppstå vid användning av olika vattenmängder, tvättat   
     med för mycket vatten och ojämn temperatur. Färgskillnader är inte ovanligt   
     eftersom cement är en naturprodukt. Färgskillnader är därför ingen anledning till  
     reklamation. 

Åtgång:     0,1 - 1,7 kg / m2 

Brukstemperatur:   Det bör vara minimum +6°C - +23°C i luft/underlag och plattorna. 

Brukstid:     3 timmar.  

Kulörer:     Lysgrå (Ljusgrå), Grå, Koksgrå (Antracit). 

Förpackning:     5 kg påse - 20 kg säck (49 säckar pr. pall). 

Hållbarhet/Lagring:    12 mån, efter produktion (se produktionsdatum på säck) lagras torr i oöppnad   
  originalförpackning.  

  

 

ANSVARSBEGRÄNSNING: Tekniska data som ges, produktens egenskaper och våra instruktioner 
är baserade på resultat från laboratorieexperiment och erfarenhet från praktiken.  
Eftersom den praktiska användningen av produkten är utanför vår kontroll, kan vi inte ta ansvar för det slutliga resultatet.  
Det rekommenderas att göra ett test i praktiken baserat på nuvarande förhållanden. 
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