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för natursten

Användningsområde

Med PCI Carrafug kan även den känsliga natur-
stenen fogas  säkert och utan missfärgning.

■ In- och utvändigt

■ Till väggar och golv

■ Till våtutrymmen, värmegolv, balkon-

ger och terrasser

■ För fogning av natursten som 

marmor, travertin, kalksten, granit,

porfyr och kvartsit m.fl.

■ Till fogbredder mellan 1-8 mm

Produktegenskaper

■ Krympfri härdning, fogbruket 

krymper inte och spricker därför inte.

■ För rationellt utförande, snabbt

tvättbar

■ Snabbhärdande, gångbar redan

efter 6 timmar

■ Tål konstant våtbelastning och 

är frostbeständig, brett 

användningsområde till vägg och

golv, in- och utvändigt

■ Temperaturbeständig,

mellan - 20 °C och + 80 °C.

0801-11

PCI Augsburg GmbH
Werk 1

P-2009-B-0414/01

Baustoffklasse DIN 4102-A2
nichtbrennbar



Tekniskt datablad

PCI Carrafug®

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Användningstekniska data

*) vid 3 mm fogbredd och 10 mm fogdjup
**) vid + 23 °C och 50 % relativ fuktighet. Högre temperaturer förkortar och lägre temperaturer förlänger angivna tider.

Materialbas Torrbruk med specialcement, ljusäkta och alkaliebeständiga
pigment och ballast av marmormjöl

Komponenter 1-komponent

Konsistens Pulverform 

Märkning
- Transport av farligt gods på väg, 
järnväg och inre vattenvägar

ej farligt

- Lagstiftning om hälsovådliga ämnen irriterande, innehåller cement
För mer information se  avsnittet "Säkerhetsinformation"

Förvaring Förvaras torrt och svalt, ingen permanent förvaring i över + 30 °C

Lagringstid ca 12 månader 

Förpackning
5-kg-påse Art.nr. / EAN-nr.
Carravit Nr. 25 55571654 / 4083200013175
Pärlgrå Nr. 26 50232859 / 4083200013182
Jurabeige Nr. 27 50953764 / 4083200013199
Sandgrå Nr. 22 51645308 / 4083200027387
Antrasit Nr. 47 55252223 / 4083200027370

Förbrukning ca 50 gram pulver/lpm fog *)
Plattformat: Åtgång: 5 kg PCI Carrafug

räcker till ca: *)
- 10 × 10 cm ca. 880 g/m² 5,6 m²
- 15 × 15 cm ca. 600 g/m² 8,3 m²
- 15 × 30 cm ca. 450 g/m² 11,1 m²
- 30 × 30 cm ca. 300 g/m² 16,6 m²

Arbetstemperatur + 5 °C - + 25 °C

Blandningsvatten
1 kg pulver ca 0,30 lit vatten
5 kg pulver ca 1,5 lit vatten

Fogbredd 1 - 8 mm

Mognadstid 3 min

Brukstid i hinken (pot-life) **) ca 50 min

Gångbar efter **) ca 6 tim

fullt belastbar efter  ca 3 dygn 

Temperaturbeständig - 20 °C till + 80 °C
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PCI Carrafug®

Förpackning

■ Fogarna kratsas ur snarast efter att

plattorna har monterats och rengöres.

Fogarna skall inte förvattnas.

Förbehandling av underlaget

Blandning

█1 Tillsätt ca 1,5 lit vatten per påse 

om 5 kg i ett blandningskärl.

█2 Häll i pulvret och blanda till en 

klumpfri homogen massa med en 

långsamtgående borrmaskin och 

blandarvisp. 

█3 Låt bruket vila i ca 3 minuter och rör

om på nytt.

Fogning

█1 Pressa in fogbruket i fogarna med en

gummiklädd fogbräda och se till att de

fylls ordentligt.

█2 När fogen torkat så mycket att den

bär vid tryck med fingertoppen, så 

tvättas fogen med en lätt fuktad svamp.

█3 Efter att fogen torkat avlägsnas 

resterna av fogslammet från plattorna 

med en fuktigsvamp, trasor skall inte

användas.

Mjukfogning

Fogar i vinklar och i övergång till andra

material fogas med PCI Carraferm som

inte innehåller olja som kan missfärga

naturstenen.

Applicering av PCI Carrafug

■ Natursten varierar i sugning. Vid 

tvättning skall en lätt fuktigt svamp

användas då fogens yta annars kan

bli för rå.

■ På starkt sugande natursten kan 

stenens yta behöva förbehandlas

med ett impregneringsmedel t.ex. 

PCI Naturstensimpregenering. 

Impregneringsmedlet får inte tränga

ner på plattornas kanter.

■ Vid sten med porig eller rå ytan kan

pigmentrester kvarstå speciellt vid 

användning av kraftigare fogkulörer.

Vid osäkerhet bör provfogning 

urföras. PCI Carrafug skall inte

användas vid fogbredder under 1mm.

■ Om slipning eller polering skall utföras

efter fogning, var vänlig kontakta 

din lokala PCI återförsäljare, för att

hitta rätt anpassning till de 

objektspecifika förutsättningarna.

■ För att erhålla bästa 

hållfasthetsutveckling och för att få en

enhetligt fogutseende är det lämpligt

att utföra fogning snarast efter att

plattorna monterats.

■ Används inte vid underlagstemperatur

under + 5 °C eller över + 25 °C vid

regn eller vid kraftig påverkan från

vind eller sol.

■ Blandad fogmassa som börjat torka

får inte blandas med ytterligare vatten

eller pulver.

■ Natursten som marmor och calcit får

inte syratvättas.

■ Syrabaserade rengöringsmedel kan

även skada fogbruket. Fogbruket

skall förvattnas före applicering av

rengöringsmedlet.

Observera

OBS: Färgerna som visas här ska 

endast användas som vägledning, 

eftersom avvikelser i fråga om färg 

och lyster kan uppstå i tryck.

Pärlgrå Antrasit

Jurabeige

SandgråCarravit
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■ För utvändigt montage måste 

naturstenen vara anpassad här för.

■ Verktygen rengörs omedelbart med

vatten, härdad fästmassa kan bara

avlägsnas mekaniskt.

■ Missfärgingar

Orsaken till eventuella missfärgningar

i naturstensbeläggningar kan vara

orsakade av att stenen innehåller 

vattenlösliga färgande substanser 

av organisk (fossila substanser) 

eller oorganisk art (järn- och kalcium-

föreningar). Detta förhållande gör det

omöjligt att förutsäga om det kommer

att uppstå missfärgningar eller ej. 

Om PCI Carrafug används 

i torra utrymmen, så minimeras 

vattentransporten till plattornas 

ovansida och därmed minskas 

risken för den beskrivna orsaken till

missfärgning.

Utöver förekomsten av stenens egna

färgade substanser kan också 

nämnas andra möjligheter till 

förekomsten av missfärgningar 

på naturstensbeläggningar:

- Högpolymera limrester från 

underlaget.

- Förekomst av färgade plastificerings-

medel i avjämningsmaterial.

- Fuktiga pappavtäckningar som 

avtäckning av beläggningen.

- Cigarettfimpar et.c.

Observera

PCI Carrafug innehåller cement. 

Eftersom cement reagerar alkaliskt 

tillsammans med fukt eller blandvatten

kan hudirritation eller irritation på 

slemhinnor uppstå. Retar andningsorga-

nen. Andas inte in damm. Risk for 

allvarliga ögonskador. Undvik kontakt

med ögonen eller långvarig kontakt med

huden. Vid kontakt med ögonen, skölj

omedelbart med vatten och uppsök 

läkare. Vid kontakt med huden, 

ta genast av alla förorenade 

kläder och tvätta huden med tvål och

vatten. Använd lämpliga skyddshand-

skar (t.ex. nitrilhandskar) och skyddsgla-

sögon/visir. Vid förtäring, uppsök 

omedelbart läkare och visa upp f

örpackningen eller detta datablad. 

Förvaras utom räckhåll för barn! 

Låg kromhalt. Giscode ZP1

För ytterligare information, se PCI säkerhetsdatablad.

Säkerhetsinformation

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med

dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt 

PCI produkter och lösningar för ditt 

projekt. 

Kontakta oss gärna via telefon eller mail. 

Reservation för ändringar och tryckfel.

Tekniskt datablad nr 123, utgåva april 2013. 
Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.pci-sverige.com

BASF AB
Box 7144
402 33 Göteborg
Tel. 031-26 84 60
Fax 031-26 84 80
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera
kraftigt, liksom användningsområdet för våra produk-
ter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i
detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuva-
rande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte
från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester
samt själv kontrollera att produkten passar för det
tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig
att kontakta teknisk support vid användningsområden
som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under

rubriken “Användningsområde”. Att använda produk-
ten utanför de användningsområden som beskrivs i
databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador,
vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skade-
ståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga de-
taljer i våra datablad accepteras endast i händelse av
uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldig-
heter på grund av produktansvarslagen. Alla transak-
tioner måste följa våra villkor för försäljning och
leverans.


