Sopro Brillant®
Pärlfog 1–10 mm
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Cementbaserad, snabbhärdande, flexibel, vatten- och smutsavvisande
fogmassa, CG2 enligt SS EN 13888, med pärlande effekt. Sopro
Hydrodur®-tekniken gör fogmassan lätt att rengöra och ger den en antimikrobiell verkan. Mycket låga kromvärden i enlighet med EG-direktivet
2003/53/EG.
■ Speciellt för svagt sugande keramik, t.ex. granitkeramik, samt för missfärgningsresistent natursten
■ Med Sopro Hydrodur®-teknik
■ Antimikrobiell
d enli
ta
■ Lätt att rengöra
■ Flexibel
■ Slät och glatt fogyta
■ För golv med golvvärme
■ För fogbredder 1–10 mm
■ Golv och vägg
■ Inomhus och utomhus

N

Best.nr.
Färgnr
Standardfärger
801 vit
10
802 ljusgrå
16
803 silvergrå
17
804 grå
15
805 betonggrå
14
806 sandgrå
18
Färger för sanitetsutrymmen
831 jasmin
28
832 ljusbeige
29
833 jurabeige
33
834 bahamabeige 34
835 brun
52
836 kastanj
50
837 balibrun
59
838 antracit
66
839 svart
90

EN 138

Användningsområden

För fogning av alla keramiska beläggningar, betongsten och all natursten samt av glasmosaik
med en fogbredd på 1–10 mm. Kan användas inom- och utomhus på väggar och golv. Mycket
lämplig för golv med golv värme, i kök, dusch- och våtutrymmen, för smutsbelastade bostäder
samt i simhallar och lokaler för livsmedel.

Blandningsförhållande

3,0–3,3 l vatten till 15 kg Sopro Brillant® Pärlfog för fogning av golv
1,0–1,1 l vatten till 5 kg Sopro Brillant® Pärlfog för fogning av golv
Sopro Brillant® Pärlfog vit:
3,75–4,05 l vatten till 15 kg Sopro Brillant® Pärlfog för fogning av golv
1,25–1,35 l vatten till 5 kg Sopro Brillant® Pärlfog för fogning av golv

Mognadstid
Bearbetningstid

Ca 3–5 minuter
Ca 30–40 minuter. Fogmassa som börjat härda får inte blandas upp igen, varken med vatten
eller med mer pulver.

Gångbart

Efter ca 2 timmar

Belastningsbart

Efter ca 12 timmar

Tidsangivelser

Avser den normala temperaturen +23°C och 50 % relativ luftfuktighet.
En högre temperatur förkortar och en lägre temperatur förlänger dessa tider.

Bearbetningstemperatur

Kan bearbetas från +5°C upp till max +25°C

Fogbredd

1–10 mm

Åtgång

Ca 1,9 kg/m² vid plattformat 11,5 x 24 cm och ca 10 mm fogbredd;
Ca 0,7–1,0 kg/m² vid plattformat 30 x 30 cm eller 40 x 40 cm och ca 10 mm fogbredd

Verktyg

Bruksvisp, rostfri slev, gummiskrapa, fogplatta, svampbräda, rulltvättset.
Skall rengöras direkt efter arbetet med vatten.

Lagring

15 kg säck: Kan förvaras i oöppnad originalförpackning på pall i en torr omgivning i ca 12 månader;
5 kg påse: Kan förvaras i oöppnad OPP-påse på pall i en torr omgivning i ca 12 månader.

Leveransform

Alla standardfärger samt färgerna jurabeige och bahamabeige för sanitetsutrymmen
levereras i 15 kg säck med bärhandtag. Samtliga färger levereras i 5 kg påse tillverkad av
högvärdig OPP-folie.

Egenskaper

Blandning och
applicering

Sopro Brillant® Pärlfog är en cementbaserad, snabbhärdande, flexibel, vatten- och smutsavvisande
fogmassa, CG2 enligt SS EN 13888, med mycket goda bearbetningsegenskaper. Den fina, glatta och lättskötta fogytan och fogmassans goda färgbeständighet ger en varaktigt vacker fog.

Skrapa ur all fästmassa från fogarna ungefär så djupt som plattans tjocklek innan fästmassan har härdat
och rengör fogarna noga. Låt fästmassan härda enligt anvisningarna.
Häll först 3,0–3,3 l vatten (3,75–4,05 l vatten för Sopro Brillant® Pärlfog vit) för 15 kg torrt pulver eller
1,0–1,1 l vatten (1,25–1,35 l vatten för Sopro Brillant ® Pärlfog vit) för 5 kg torrt pulver i ett rent blandningskärl. Tillsätt Sopro Brillant® Pärlfog och blanda maskinellt med bruksvisp till en homogen, krämig,
klumpfri fogmassa. Reducera eventuellt vattenmängden för fogning på vägg. För att uppnå en bättre
homogenitet på fogmassan skall konsistensen vara något styvare i början. Späd sedan ut med lite vatten
till rätt konsistens för bearbetningen. Låt massan vila i 3–5 minuter och rör om ordentligt på nytt.
Observera mognadstiden!
Applicera Sopro Brillant® Pärlfog i de renskrapade fogarna med gummiskrapa eller fogplatta. Allt efter
plattornas tjocklek och sugförmåga bör fogarna för vattnas så att de är lätt fuktiga vid fogningen.
Tryck till lite och fyll hela fogen fullständigt. Strö inte på torrt brukspulver.
Låt den färska fogmassan vila lite i fogarna och tvätta sedan av beläggningen diagonalt över fogarna
utan att tvätta ur fogarna. På så vis blir fogytan slät och mycket kompakt. Skydda fogarna mot
uttorkning under härdningen genom att vattna med rent vatten.
Observera:
På keramiska plattor och natursten, vars yta är profilerad, uppruggad, oglaserad, opolerad eller har
öppna porer, samt på polerad granitkeramik, vars yta har mikroporer i olika storlek, rekommenderas
att först förvattna beläggningen så att den är lätt fuktig och sedan göra en prov fogning för att se om
cement- eller pigmentresterna kan tvättas av fullständigt.
Byt tvättvattnet ofta.
Skydda den nyfogade ytan mot höga temperaturer, vind, regn, solljus eller frost och andra inverkningar
som skulle kunna påverka härdningsprocessen negativt.
Fogens härdning och fogfärgens briljans beror i hög grad på en jämn fukthalt i omgivningen under
härdningsprocessen. Om byggmaterialet har särskilt stark sugförmåga, som t.ex. vid traditionell tjockbäddsläggning av keramiska plattor eller natursten, kan det uppstå färgnyansskillnader i fogen som
dock kan jämna ut sig under torkningsprocessen.
För att säkerställa att fogen får en jämn färgnyans, speciellt vid starkt pigmenterade och mörka fogfärger, är det viktigt att noga följa anvisningarna om tillsatt vattenmängd, homogen blandning och
exakt mognadstid. Använd så lite tvätt vatten som möjligt vid av tvättningen, byt tvätt vattnet ofta och
se till att inget vatten lämnas kvar i fogarna. Torka sedan de tvättade fogarna med en torr trasa för att
reducera risken för utfällningar. Gnuggningen ökar även fogytans färgbriljans. Otvättad, förorenad eller
missfärgande tillsatt sand från tjockbäddsbruk eller missfärgande substanser från byggmaterial som
kommer i kontakt med fogarna under fogarbetet kan leda till fläckar.
Efter ca 7 dygn är fogen fullständigt vatten- och smutsavvisande. Sopro Saphir ® Pärlfog lämpar sig inte
för användning under vatten, t.ex. i pooler eller bassänger.
Sura medier kan allt efter koncentration angripa den cementbaserade fogmassan och förstöra fogen.
Om sura rengöringsmedel används, följ exakt tillverkarens användningsföreskrifter. De rengöringsprodukter vi rekommenderar står i listan RK. Innan sura rengöringsmedel används, fukta ytan som skall
rengöras rikligt med vatten och spola av ytan ordentligt med vatten efter rengöringen och torka torrt.

Information om
din säkerhet

Innehåller cement. Reagerar starkt alkaliskt med fukt/vatten.
Märkning
Märkning enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om farliga ämnen (KIFS 2005:7)
och EU-direktiv, farosymbol: Xi Irriterande
Riskupplysning (riskfraser)
R 37/38 Irriterar andningsorganen och huden
R 41
Risk för allvarliga ögonskador

Sopro Brillant® Pärlfog antracit och svart är inte märkningspliktiga enligt Kemikalieinspek tionens föreskrifter om farliga ämnen (KIFS 2005:7) eller EU-direktiv. Vanliga för siktighetsåtgärder för hantering av
byggmaterial och kemikalier skall iakttas.
Säkerhetsanvisningar (skyddsfraser)
S 2 Förvaras oåtkomligt för barn
GISCODE ZP1
Mycket låga kromvärden i enlighet med EG-direktivet 2003/53/EG

Sopro garanterar att produkterna håller utlovad kvalitet. Denna garanti baseras på omfattande laboratorietester och stor
praktisk erfarenhet. Eftersom vi inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållanden på arbetsplatsen
kan vi bara lämna anvisningar för produkten och hur appliceringen bör utföras och därmed inte utfärda någon garanti
för det färdiga resultatet. Vid behov av rådgivning, kontakta vår tekniska service. Den mest aktuella versionen av denna
produktinformation finns på vår webbplats www.sopro.se.
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
65102 Wiesbaden
Tyskland
Tel. +49 (0) 6 11 17 07-239
Fax +49 (0) 6 11 17 07-240

Kakelspecialisten
i Stockholm AB
Arenavägen 83
121 26 Stockholm
Tel: 08-686 00 31
Fax: 08-686 01 68

Svenska Kakel
Lindaregatan 1
260 35 Ödåkra
Tel: 042-32 94 60
Fax: 042-20 51 35

Svenska Kakel
Stenyxegatan 31
213 76 Malmö
Tel: 040-31 28 40
Fax: 040-46 21 51

Svenska Kakel
Verkstadsgatan 6
302 60 Halmstad
Tel: 035-21 24 10
Fax: 035-21 24 43

Svenska Kakel
Argongatan 18
431 53 Mölndal
Tel: 031-86 64 40
Fax: 031-87 24 10

www.sopro.se www.kakelspecialisten.se www.svenskakakel.se

www 02.09/02.09 · Ändringar förbehålles

Säkerhetstips (skyddsfraser)
S2
Förvaras oåtkomligt för barn
S 22
Undvik inandning av damm
S 24/25 Undvik kontakt med hud och ögon
S 26
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S 37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S 46
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

