
Easy grå fog Easy mörk fog Easy ljus fog

Romex Easy Drive
Romex Easy Drive är en hårdfog som har en viss flexibilitet och klara personbilstrafik. Därför bör underarbetet 
vara utfört med stor noggrannhet och så väl utfört att marken kan anses vara fast och stabil. Annars kan 
små sprickbildningar kan uppstå mellan platta och fog. Tänk på att ju varmare det är ute ju snabbare torkar 
Romexen. Det är direkt olämpligt att arbeta i brännande solsken en varm dag då det kan bli svårt att hinna få 
bort överbliven fog innan denna torkat. Ju varmare det är - ju mindre ytor bör bearbetas åt gången. 

Läggningsanvisningar/Särskilda hänvisningar:
1.  Rengör fogarna till ett djup av minst 30 mm. (Fogbredd minst 5 mm). Rengör ytan som ska fogas, från alla  
  föroreningar. Angränsande ytor som inte ska fogas, måste skyddas. Blötlägg sedan ytan.

2.  Lyft därefter av locket försiktigt. OBS! Använd handskar. 

3.  Häll genast ut all hårdfog jämnt över plattytan. Duscha sanden med vatten vilket gör den mer lättarbetad.  
  Skjut sedan kraftigt hårdfogen med en gummiskrapa så att den tränger ned djupt i fogarna och bildar en  
  tät fog.

4.  Duscha hela ytan för att upptäcka ev. luftfickor och komprimera fogen.

5.  Sopa därefter stenläggningsytan försiktigt med en mjuk, fin kvast så att det inte finns några hårdfogsrester  
  kvar på ytan. Sopa diagonalt mot fogen. Bortsopat material kan inte återanvändas. Efterbehandling är inte  
  nödvändig. Hårdfogrester på stenytan måste sopas bort med en grov kvast, senast inom 24 timmar efter  
  fogningen.

6.  Skydda den nyfogade ytan från regn under en tidsrymd av 12-24 timmar. Regnskyddet får inte läggas   
  direkt på stenläggningsytan eftersom luften måste kunna cirkulera. Under den första tiden blir ett tunt   
  epoxidharts-skikt kvar på stenytan. Detta skikt intensifierar stenens färg och skyddar mot föroreningar.  
  Filmen försvinner dock med tiden genom väderlek och naturligt slitage. Är du osäker, lägg och foga en   
  provyta först innan du gör resten. 

Viktiga hänvisningar: Använd inte hårdfogen i varaktigt våta områden (simbassänger, brunnar, avloppsrännor, 
droppkanter, osv). 

Bearbetningsuppgifter: Bearbetningstid: 20-30 minuter vid +20 °C,  Lägsta temperatur: >0 °C

–  vid låga temperaturer ➜ långsam härdning

–  vid höga temperaturer ➜ snabb härdning

Ytan kan beträdas efter 24 timmar, normal användning av ytan efter 6 dagar (vid ca 20 °C temperatur)  

Vid frågor eller osäkerhet – tag kontakt med oss.  

www.flisbyab.se
Flisby AB  578 75 Flisby  Tel 0380-802 00  Fax: 0380-801 50  e-mail: mail@flisbyab.se 


