Klimafuge
Permeable styrkefuger

Vandgennemtrængeligt

Forstærkende

Stabilt

Funktionelt

Permeable fuger for
belægnings-sten/fliser
Vandgennemtrængelige- drænende
styrkefuger
Med de nye miljøkrav om bortledning af overflade-/regnvand, rettes opmærksomheden i dag på fugede belægningers mulighed for ”transport” af regnvand til undergrunden.

Problemstillinger.:
Ved anvendelse af traditionelt fugemateriale som stenmel-/
skærver og drængrus, skylles fugematerialet ofte ud over
belægningsoverfladen ved ”regnskyl”, ligesom suge-fejemaskinen kan tømme fugerne, med ustabilitet for belægningen
til følge.

Udsnit fra regnvandsprojekt.: Helenevej / Rådmand Steins Allé, Frederiksberg Kommune.

Forudsætningerne for god funktion er.:
• Sand-gruset stenet bund, eller af-dræning under bærelaget

Lithomex Klimafuge,
anvendelses områder.:

• Etablering af bærelag der kan virke som vandressoir,
-macadam- eller drænstabil grus

• Anvendes som en styrkefuge fra
let- til svær trafikbelastning

• Vandgennemtrængeligt afretningslag,
ensartede kornstørrelser

• Fugebredder fra 5 mm. ideel 8 mm >

• Permeable styrkefuger mellem belægningsstenene,
så overfladevand ledes til drænende bund

Fordele ved Lithomex Klimafugen til
flise- og brolgte arealer.:
• Styrker belægningsstenene
• Vandgennemtrængelig med ca. 1000 l vand/min.
pr. m2 fugeareal, i 4 cm tykkelse
• Modstår alle typer suge/fejemaskiner
• Enkel og nem udlægningsprocedure
• Fremstår som en klassisk ordinær fuge

• Fugedybde fra 40 mm >

Blandeproces.:
• Blandingsenhed 25 kg. dræn-/kvarts +
1 fl. Klima A + 1 fl. Klima B, harpixlim
• Anvend en tvangsblander, evt. en globeblander
• Hæld det ønskede antal blandingsenheder
i blandekaret
• Lim-kemien tilsætte parvis A + B
• Blandetid ca. 8 min. – herefter klar til udlægning
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Fugeproces / udførelse
• Bearbejdnings- indbygningstid ca. 20 min. ved +15° C

• Efter ca. 15 min. hærdning, bortfejes evt. mørtelrester

• Lavere temperatur forlænger/-højere forkorter
indbygningstiden

• Til slut rengøres belægningen med en blødere kost, der
med roterende bevægelser fjerner de mørtelrester der
befinder sig i stenfordybningerne

• Den færdigblandede fugemasse udlægges direkte på den
forberedte og let befugtede belægningsoverflade
• Fugemassen fordeles med en rager eller skovl
• Indarbejdes i fugerne med en gummiskraber og en hård
kost
• Det er muligt at komprimere ”fugemassen” med en let,
(ca. 40 kg.) højfrekvens vibrator direkte på stenoverfladen, der efterfuges umiddelbart efter
• Fugerne fejes i profil, dvs. i plan med belægningen,
eller i den dybde du ønsker fugerne ”sænket” under
belægningsoverfladen

• Beskyt fugemassen mod regn de første 12 timer efter
udlægningen
• Rens blandemaskine og værktøj grundigt med vand
umiddelbart efter udførelsen, min. 2 gange på en
arbejdsdag
• Der vil en tid forekomme et hudtyndt lag teknisk harpix
på stenoverfladen, som fremhæver stenens farve, men
forsvinder efter en periode ved slid, vind og vejr
• Det er altid en god idé at begynde med et mindre prøvestykke

Tekniske data
Beskrivelse af styrkefuge til tung/svær trafik
Bindemiddel

2 Komponent harpixlim

Fyldstof

Kvartssand / knust granit

Kornstørrelser
Fugedybder
Blandingsenhed

1,8 – 3,0 mm
Minimum 40 mm – dog altid det dobbelte af fugebredden.
Rundkørsler, busterminaler og lign. anbefales fugedybde på mindst halvdelen af
stenens godstykkelse.
25 kg fyldstof + 2,5 kg bindemiddel = 27,5 kg

Materialebeskrivelse: Std. 1,8 – 3,0 mm.
Vægtfylde

1,86

Trykstyrke

55,0 N/mm2

Fugebredder

Fra 8 mm >

Bearbejdning/udlægning
Blandetid

8 min. (tvangs- eller globeblander)

Forarbejdningstid

20 min. ved 15°C (højere temperatur, kortere udlægningstid)

Min. temperatur

Min. jordtemperatur 5°C.

Max. temperatur

30°C (mørke overflader i sol, vær opmærksom på overfladetemperatur)

Produktionssikkerhed:
Se sikkerhedsdatablad

Undgå hudkontakt / benyt godkendte handsker
Arbejdet med ”Klimafugen” kræver epoxy-certifikat.

Varianter
Natur
Stengrå

Størrelse
Ca. 27,5 kg.

~ Palle = 1.100 kg.

Opbevaring/holdbarhed
Kemi
Fyldstof/kvarts

– Frostfrit, holdbart i 24 måneder
– Tørt, holdbar ubegrænset

Lervejdal 14 D, Addit
DK-8740 Brædstrup
Tlf. 86 22 11 22
CVR. 37 39 48 74
info@lithomex.dk
www.lithomex.dk
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