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Innan du börjar
- Underlaget skall vara av dränerande material och ha en dräneringsbädd.
- Se till att ha införskaffat munskydd och skyddsglasögon.
- Markstenens yta måste vara helt torr.
- Utomhustemperaturen måste vara högre än +5 grader och får inte understiga detta
under de närmsta 24 timmarna efter appliceringen.
- Regn får inte förekomma under de närmsta 24 timmarna efter appliceringen.
- Se till att du har minst 50% utrymme i fogarna från underlaget till markstenens
ovansida så för att ge plats åt fogsanden.

Utförande
1. Borsta Dynamatrix Flexibla Hårdfog jämnt i fogarna med en borste till dess att fogarna
är helt fyllda.
2. Ta bort allt överskott av fogsand genom att använda en lövblås.
3. Packa fogsanden i fogarna så att de fyller upp ca 3 mm från markstenens ovansida.
4. Blås av all överflödig sand och eventuella dammrester med lövblåsen så att
markstenens yta är helt ren.
RJ Dynamatrix Flexibla Hårdfog ska vattnas gradvis 3 gånger. Vid vattningen skall man
aldrig vattna direkt i fogarna då detta gör att fogsanden spolas bort. Undvik även att
vattna för mycket då detta urlakar fogsanden på dess unika egenskaper.
Arbeta i sektioner om max 100 kvm. Använd ett duschmunstycke med möjlighet att
reglera vattenflödet.
5. Vattna med duschmunstycket ca 30 cm (1 fot) från markstenens yta i en svepande
rörelse från vänster till höger. Börja på anläggningens högsta punkt och fokusera på att
vattna på stenarna och inte i fogarna. Spola så att stenarnas yta blir fri från sand.
Observera att anläggningen inte ska dränkas i vatten.
6. Ställ in duschmunstycket på ”mist”. För att arbeta snabbare kan en högtryckstvätt
användas. Dock skall duschmunstycket även då vara inställt på ”mist”.
7. Vattna även denna gång från anläggningens högsta punkt och spola i luften så att den fina vattenduschen
landar mjukt på markstenens yta. Fortsätt på detta vis tills markstenens yta samt fogarna blivit fuktiga.
8. Avvakta i 5 till 10 minuter och upprepa steg 7.
9. 10 minuter efter sista vattningen kontrolleras att sanden i fogarna är tillräckligt fuktig. För att kontrollera
detta tar du upp lite fogsand ur fogarna på olika ställen med hjälp av tex en skruvmejsel eller nyckel. Sanden
ska vara fuktig helt igenom. Om du märker att fukten inte har nått igenom helt i sanden i fogarna fortsätter
du att vattna enligt steg 7 tills önskat resultat har uppnåtts.
Torktid
24 timmar i torrt väder ej understigande +5 grader.
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Hälsa & Säkerhet
FÖRSIKTIGHET: Kan irritera både ögon och hud. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Skadlig att
inandas. Långvarig inandning kan skada lungorna samt ge lungcancer. Se till att inte få in
fogsanden i ögonen, på huden eller på kläderna.
FÖRVARA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!
FÖRSTA HJÄLPEN: Innehåller kiseldioxidkristaller. Kontakta genast Giftinformationscentralen
OM förtäring. Framkalla ej kräkning. OM du har fått produkten i ögonen, skölj i 15 minuter och
kontakta läkare. OM du har fått produkten på huden, skölj med tvål och vatten i 15 minuter.
Använd alltid munskydd för att undvika inandning av damm från fogsanden. Använd
skyddsglasögon för att undvika att damm från fogsanden kommer i ögonen.
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OBSERVERA
- Lämna inga fogsandsrester på markstenens yta och vattna sedan då detta gör att
fogsanden härdar och kan vara svår att avlägsna.
- Denna produkt är ingen ersättning för murbruk.
- Applicera inte denna produkt på en våt eller fuktig markstensyta.
- Applicera inte denna produkt om regn förväntas inom de närmsta 24 timmarna efter
applikation.
- Applicera inte denna produkt om markstenens underlag är betong eller saknar
dränering.
- Efter appliceringen av denna produkt ska ytan (markstenen) ej beträdas inom 15
timmar.
- Överskrid inte fogarnas avstånd vilken är max 1,6 cm (3,6 cm för WJ Dynamatrix).
- Denna produkt kan inte nedsänkas i vatten.
FÖRVARING
Förvaras i en torr miljö utan exponering av UV ljus.
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