
Foganvisning

Fogning 
Allmänt 

Olika typer av fogmassor passar till 
olika underlag. Det är viktigt att välja 
rätt typ. Se teknisk info eller kontakta 
oss för rekommendation. Överskott av 
fogmassa skrapas bort med silikons-
packel. Blanka ytor kan rengöras med 
T-röd. 

Fogning mot kakel etc.

Se till att fogytorna är rena och torra. 
Skrapa bort eventuella bruk rester. 

Skär av munstycket till lämplig bredd 
och lägg ut lagom mängd silikon. 
”Glätta” fogen med såpvatten och 
eftersläta/ta bort överskott. 

Fogning runt speglar  
i kakelvägg

Maskera spegelns kanter samt den 
om givande ytan noga. Skär mun  stycket  
i lämplig bredd och applicera fogmassan. 
”Glätta” fogen med såpvatten och skrapa 
bort överskottet med silikonspackel.  
Ta bort maskeringstejpen.

Fogning runt fönster och i fasad

Se till att fogytorna är rena och torra. 
Använd primer om nödvändigt. Tryck dit 
(rulla in) bottningslist i lämplig dimension. 
Vid stora variationer av fogbredd, 
använd olika dimensioner av bottningslist. 
Punktera inte listen eftersom det kan ge 
bubblor i fogmassan. 

Skär munstycket till lämplig bredd och 
applicera massan i lagom mängd. 
Eftersläta med fogpinne som gärna blötts 
i såpvatten en tid. Lämna  ”luftning” på 
lämpligt ställe.

OBS! Viss avvikelse mellan visad färg och fogmassornas färg kan förekomma.
             Närliggande men ej exakt färgkod.

Färgkarta                 LAsilikon              Silpruf                             LAseal  
fogmassor             RAL   NCS       RAL              NCS            RAL               NCS 

 Transparent                   Transparent – – – –

 Vit 9003 0601-G43Y 9010 0502-Y07R 9010 0502-Y07R

 Ljusgrå 7035 1902-B96G – – – –

 Betonggrå – – 7038 S 3000 – –

 Grå 7037 5401-G34Y – – 7004 4000-N

 Beige – – – – 1001 2010-Y20R

 Brun – – – – 8028 S8010-Y10R

 Svart 9011 8701-R85B 7021 8303-B05G – 9000-N

 Röd – – – – 3005 6030-Y80R

 Grön – – – –                      6002       6020-G10Y 

Fogmassor har likartade egen-
skaper, men är ändå avsedda 
för olika ändamål. Välj fogmas-
sa med hänsyn till underlaget 
och beräknad fogrörelse.

Fogdimensionering

Fogen skall utformas med hänsyn till 
beräknade rörelser.  

Fogdjup regleras med hjälp av bott-
ningslist och dimensioneras enligt 
åtgångstabell.

Förbehandling av fogytor

Ytorna skall vara rena, torra och stabila. 
Glas, metall, plast och målade ytor torkas 
med T-röd. Porösa ytor t ex tegel, puts, 
betong, omålat trä samt plaster behöver 
i vissa fall behandlas med primer. 
Gör prov i tveksamma fall.Kittfals 10x10 mm

Åtgång:
12 m/korv      0,60 lit.
   6 m/patron 0,31 lit.

Bredd mm Djup mm Meter/0,60 l Meter/0,31 l

 6 4 24,7 12,9
 8 5 14,9 7,8
 10 5 11,9 6,2
 12 5 9,9 5,2
 14 6 6,9 3,7
 16 6 6,1 3,2
 18 7 4,6 2,5
 20 7 4,2 2,3
 22 7 3,9 2,0
 25 8 3,1 1,6
 30 9 2,2 1,2
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139MuLLSjö   Huvudkontor, Lager Tel 0392-36010 Fax  0392-132 25
KISTA   Yrkesbutik, Kontor Tel 08-265210 Fax  08-26 52 07
GöTeBOrG Säljare Tel 031-711 66 90

BuTIKen pÅ näTeT     
www.leifarvidsson.se

     Order te lefon

   0392-360 10


