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LITHO EASY
HERDENDE FUGESAND

Fuging med Litho Easy skal KUN utføres når det er 
tørt vær under fugingen og i minst 24 timer etter at 
fugingen er ferdig.

• Hell fugesand i en liten haug. Litho Easy består av 
kvartssand blandet med et bindemiddel som gir stabile, 
elastiske fuger som forsterker steindekket. Det er viktig at man 
ikke heller ut hele sekken med en gang fordi man må sørge 
for at bindemiddelet i blandingen fordeles jevnt utover.

• Kost fugesanden utover det tørre steindekket – ett og ett lite 
område av gangen.

• Fei med en stiv kost i alle retninger slik at fugene fylles helt 
opp i beleggets tykkelse.

• La det være igjen rikelig med sand oppå dekket, og bruk en 
platevibrator så fugesanden komprimeres ned i fugene.

• Etterfyll fugene og bruk kosten flittig til fugene er fylt helt 
opp.

• Det er meget viktig at det ikke ligger igjen fugesand på 
belegget, så når alle fuger er fylt opp, feies overflaten helt ren 
for fugesand med en myk feiekost. 

• For å aktivere bindemiddelet i fugesanden brukes det vann. 
Juster vannstrålen til en myk dusj, og vann belegget forsiktig 
og jevnt slik at fugesanden blir gjennomfuktet i hele fugens 
tykkelse. Bruk RIKELIG med vann. Følg fallretning slik at 
vannet renner vekk fra dekket. Unngå å bruke for hardt trykk 
på vannet da vann blandet med fugesand kan renne utover 
beleggets overflate. Hvis dette skjer dusjes overflaten forsiktig 
ren. 

• Ved å tilsette vann vil fugene stabiliseres og sanden vil få 
en geleaktig konsistens. Denne kjemiske reaksjonen vises 
ved at det kommer til syne små bobler eller skum i vannet. 
Fortsett den forsiktige vanningen inntil boblene er vasket bort 
og dekket er rent på overflaten.

•Herdingen tar 1–3 døgn avhengig av temperaturen. Fugen 
vil herde til en hard, men ELASTISK fuge og den vil nå kunne 
tåle suge- og børstemaskiner. Den vil også tåle mindre 
setninger UTEN å sprekke opp. I tillegg vil Litho Easy redusere 
maur- og ugressproblemer slik at dekket krever mindre 
vedlikehold. 

• Eventuelle rester etter herdingen, kan fjernes med kokende 
vann.
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