
BESKRIVNING AV PRODUKT
TGS Combi är en cementbaserad fogmassa för kakel, klinker, mosaik och natursten.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
För fogning av kakel, klinker, mosaik och natursten i torra och våta utrymmen i en fogbredd på 2-12 mm. Fogen kan även använ-
das utomhus.

ARBETSBESKRIVNING
Före fogning avlägsnas fästmassa som trängt upp till mer än halva fogdjupet samt andra föroreningar. Blandning: Till 5 kg fogbruk 
tillsätt ca. 1,5 liter rent vatten för väggfogning och 1,7 liter till golvfogning (vattnet i hinken först sen pulvret). Blanda i 2 min. med 
långsamtgående stark borrmaskin med visp. Låt stå i 2 min. och rör upp igen. Blandad fogmassa skall förbrukas inom 2 tim. Ap-
plicering: Fukta oglaserad klinkers före fogning. Fördela fogmassan med gummispackel diagonalt över plattorna. Sörj för bra fog-
fyllnad. Undvik att foga i golv-väggvinkel, hörn, runt rör och mot annat material, dessa partier skall senare mjukfogas. Drag av 
överskottet med gummispackel (45 graders lutning och diagonalt). Tvättning: Efter ca. 30 min. (temperaturberoende) eller då fo-
gen inte klibbar vid beröring är det dax att tvätta av plattorna med fogsvamp från fogrester. För bästa resultat använd fogsvamp 
med handtag och byta fogvatten vid behov. Plattorna kan vid behov tvättas en andra gång efter 2 timmar och polleras dagen ef-
ter med mjuk trasa eller trassel. För att erhålla maximal fogstyrka skall fogarna hållas fuktiga  (tvättas av med svamp eller fuktas 
) i 3 dygn (ej stående vatten i fogarna , risk för missfärgning). Mjukfogning: Använd Bostik Sil Wetroom eller Bostik Sil Build Sa-
nitary. Att tänka på: Följ alltid Bostiks anvisningar. Cementfogar kan missfärgas och beror då på yttre omständigheter som, för in-
tensiv tvättning av fogen vid fogtillfället, stående vatten i fogarna under torkningsprocessen (riklig vattenbegjutning först efter 3 
dygn inomhus och 7 dygn utomhus) samt plattornas sugförmåga och fel vattenmängd vid blandningen av fogmassan. Undvik starkt 
färgade fogar på ljusa oglaserade plattor. Cementfog kan också missfärgas utomhus p.g.a nedsmutsning. Vid eventuell syratvätt 
för att få bort intorkade fogrester skall fogarna förvattnas och rikligt efterskjöljas med rent vatten efter behandlingen. Kontrollera 
också att den keramiska plattan tåler syran. Vid tveksamheter utför en mindre fogyta som test. Vid större fogningsytor kontrolle-
ra att fogen har samma batchnr. för att minimera  färgavvikelser. 
 

MILJÖ & HÄLSA
Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterliggare information, se säkerhetsdatablad.
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(0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, www.bostik.se

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom 
våra anvisningar och rekommendationer är samt-
liga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att 
hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga 
resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga 
oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.
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