ARDEX NYA FOGSORTIMENT

PERFEKTA FOGAR
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DU FÅR ETT PERFEKT FOGPROGRAM TILL ALLA
TYPER AV JOBB MED FOKUS PÅ KVALITET, SÄKERHET
OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET.
FOGAR SOM STÅR EMOT DAGENS AGGRESSIVA
RENGÖRINGSMEDEL.
PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX FOGMASSOR ÄR SPECIELLT UTVECKLADE
FÖR DEN PROFESSIONELLA HANTVERKAREN.
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Med användandet av högkvalitativa råvaror och en grundlig kvalitetskontroll kan du vara
säker på att fogarna håller färgen, år efter år. ARDEX fogar finns i många färger och därför hittar du
alltid en färg som passar. FLEXTRAPRO är ARDEX högflexibla fogmassor för moderna designplattor.
Systemfogarna är mångsidiga och uppfyller dina förväntningar på enkelt förarbete och hög slutfinish.

ARDEX G6 FLEX
1-6

ARDEX G7N FLEX
2-15

ARDEX G8S FLEX
1-6

ARDEX G9S FLEX
2-15

Cementbaserad flexibel
fogmassa

Cementbaserad flexibel
fogmassa

• Speciellt för kakel

• Särskilt lämplig för
fogning av stora ytor

Cementbaserad
snabbhärdande flexibel
fogmassa

Cementbaserad
snabbhärdande flexibel
fogmassa

• Speciellt för granitkeramik

• Speciellt för granitkeramik
på balkonger och
terrasser

• Vatten- och
smutsavvisande

• Vatten- och
smutsavvisande

• Vatten- och
smutsavvisande

• Hög styrka

• Snabbt gångbar

• Antimögelbehandlad

• Antimögelbehandlad

• Antimögelbehandlad

• Innehåller ingen kvarts

• Fogbredd 2-15 mm

• Fogbredd 1-6 mm

• Ger mycket fina och släta
fogar

• Fogbredd 1-6 mm

ARDEX AB
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna
Tel. 08-556 315 50
kundservice@ardex.se
www.ardex.se

• Snabbt gångbar
• Snabb härdning
• Fogbredd 2-15 mm

Bearbetningstid: ca 90 min
(20°C)

Bearbetningstid: ca 60-90
min (20°C)

Bearbetningstid: ca 30 min
(20°C)

Bearbetningstid: ca 30 min
(20°C)

Gångbar: ca 4 tim (20°C)

Gångbar: ca 4-5 tim (20°C)

Gångbar: ca 90 min (20°C)

Gångbar: ca 90 min (20°C)

Används på golv- och
väggytor för fogning av
keramikplattor (särskilt
sugande kakelplattor),
glasplattor, fuktbeständig
natursten och betongplattor
samt mosaik av glas, porslin
och keramik, dock ej till
marmor.

Används på golv och väggar
för fogning av plattor,
klinker och mosaik av
porslin, kakel, stenplattor,
granitkeramik och keramik
samt fuktbeständig
natursten och betongplattor.

Används på golv- och
väggytor för fogning av,
granitkeramik, stenplattor
och, glasplattor, fuktbeständig natursten
och betongplattor samt
mosaik av glas, porslin och
keramik, dock ej till marmor.

Används på golv och väggar
för fogning av plattor,
klinker och mosaik av
porslin, kakel, stenplattor,
granitkeramik och keramik
samt fuktbeständig
natursten och betongplattor
samt för kakelbeklädda
fasader och väggar av
glasbetong.

I t ex duschar, badrum,
toaletter eller kök.
Produkten är lämplig för
värmegolv. Efter härdning
uppnår fogen vattenoch smutsavvisande
egenskaper.
För användning inom- och
utomhus.

Din ARDEX återförsäljare:

04-2019

• Vatten- och
smutsavvisande

Särskilt lämplig för kakel,
sten och granitkeramik,
dock ej till marmor.
I t ex duschar, badrum,
toaletter eller kök.
Produkten är lämplig för
värmegolv.
För användning inom- och
utomhus.

Särskilt lämplig för hårdbränd keramik (som
granitkeramik). I t ex
duschar, badrum, toaletter
eller kök. Produkten är
lämplig för värmegolv. Efter
härdning uppnår fogen
vatten- och smutsavvisande
egenskaper.
För användning inom- och
utomhus.

Särskilt lämplig för
granitkeramik på balkonger
och terrasser.
För användning inom- och
utomhus.

