
Plattyper
• Keramik med vattenabsorption < 0,5%
• Keramik med vattenabsorption > 0,5%
• Natursten

Fogbredd
• 0-5 mm

Byggnadsdel
• Vägg
• Våtrum
• Inomhus
• Utomhus
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Produktbeskrivning
Cementbaserad, frostsäker och vattenfast fogmassa i 
pulverform.

Användningsområden
För fogning av keramiska plattor på vägg, inomhus och 
utomhus i både våta och torra utrymmen. 
Fogbredd 0–5 mm.

Underlag
525 Tile Grout kan användas till alla typer av keramiska 
plattor och natursten.

Förbehandling av underlaget
Underlaget skall vara rengjort från damm, smuts, olja, 
fett och dylikt.

Bruksanvisning
Blandas med rent vatten i förhållande 5 kg pulver till  
1,3–1,4 l vatten. Använd en lågvarvig maskinvisp för 
att undgå att få luft i massan. Se till att både pulver 
och vatten är tempererat. Blandas i 2-3 minuter till en 
klumpfri massa.

Fogmassan är nu klar för användning. Efter bland-
ning har fästmassan en ”öppettid” på ca. 6 timmar. Fog-
massan arbetas ner i fogen med en gummispackel eller 

fogbräda, som dras diagonalt över fogarna. När fogen 
är yttorr, men fortfarande bearbetsbar, avlägsnas kvar-
varande fogmassa på plattorna med en fuktat padmas-
ter/svamp och den avslutande finishen av fogarna görs 
med en svamp.

Ytan poleras samt rengörs från fogslam och ev. 
vattenfilm. Fogarna bör sedan hållas fuktiga i 2 dygn.   
Efter ca. 2 dygn kan eventuellt fogslam tvättas bort. 

Beroende på plattornas sugförmåga samt rumstem-
peratur så tål den fogade ytan lättare gångtrafik/påver-
kan efter 24 timmar. Fullt belastningsbar efter 7 dygn.

Arbetshygieniska anvisningar
Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska för-
hållningsregler för cement skall uppfyllas. 525 Tile-
Grout innehåller vitcement och uppfyller gränsvär-
dena för krominnehåll utan tidsbegränsning.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Förpackning

5 kg påsar.

Lagring och transport
Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller 
de tekniska specifikationerna minst 12 månader från 
produktionsdatum i obruten förpackning.

Cementbaserad fogmassa till vägg, inne och ute, 
i våta och torra utrymmen.

 y Väggfog när man önskar en jämn och fin fog

 y Ingen risk för missfärgning

525 Tile Grout ger en tät och kompakt fog utan risk för missfärgning.  
525 Tile Grout  är en torrprodukt, som blandad med vatten är klar  att användas. 
Fogmassan är lätt att bearbeta och lätt att fogfylla.   
Levereras i 5 kg påsar.
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Tile Grout
Tekniska data

Densitet: 1500 kg/m3

Produktegenskaper: EN 12004 CG2

Öppettid: ca. 6 timmar

Torktid /18°C 
för fogning/lätt gångtrafik:

ca. 24 timmar

Fullt genomhärdad efter: 7 dygn

Lägsta arbetstemp.: 6°C

Rekommenderad arbetstemp.: 10-20°C

Åtgång
(beroende på plattstorlek
och fogbredd):

0,5–1,2 kg/m2


