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Självreparerande fastfog
av naturliga råvaror

Enkel bearbetning

Smidig läggning

Lägg din uteplats eller uppfart med en självreparerande, flexibel
fastfog av 100 % naturliga råvaror som dessutom hämmar ogräs.
Med Ecofog får du en snygg och lättskött beläggning.

Fogen sopas in torr på noggrant rengjord yta, vibreras med en gummiklädd vibrator*, blåses av och
vattnas sedan. Fogen behöver inte blandas i förväg eller slammas upp – Ecofog aktiveras efter att
den vattnats två gånger, först sparsamt och sedan rikligt. Genom att vattna i två steg undviker man
också strimmor på den lagda ytan. Den nylagda Ecofogen behöver inte skyddas från nederbörd.
Om du behöver göra ändringar i beläggningen, går det att lossa fogen genom att vattna rikligt och

Ecofog från S:t Eriks

sedan fylla på med ny Ecofog – den nya sanden blandar sig med den befintliga och härdar utan
problem. En hållbar kantsättning kring läggningen hindrar att läggningen förskjuts.

Ecofog består av torkad naturlig fin stenkross och det patenterade bindemedlet Solid Green Binder
* Det är ej rekommenderat att använda vibrator på hällar och plattor under 40–50 mm i tjocklek.

som är baserat på vegetabilier och mineraler.

Alternativet är att banka med en träregel för att få fogen att komprimeras.

Fogen är lämplig för alla beläggningar med natursten och betongplattor på ett
vattengenomsläppligt och obundet underlag. Den passar utmärkt till uppfarter, gågator och
parkeringsplatser eller andra beläggningar där fogen är 1–20 mm och stenar eller plattor är minst
30 mm tjocka. Ecofog kommer i färgerna sand, grå och antracit. Eftersom det är en naturlig produkt
kan fogsanden skifta något i struktur och färg.

Gör så här
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Självreparerande och flexibel
Det organiska bindemedlet Solid Green Binder är baserat på vegetabilier och mineraler som
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tillsammans med vatten bildar en sorts gel, vilket gör fogen självreparerande. Vid kontakt med vatten
aktiveras fastfogen på nytt och mikrosprickor som kommer av sättningar i marken sluter sig.

Hämmar
ogräs!

Tack vare fogsandens höjda pH-värde hindras ogräs
från att få fäste i och kring beläggningen.

Att tänka på innan du lägger Ecofog
Med vissa stensorter kan det uppstå en reaktion i form av mörka
ränder eller ljusa skiftningar på stenens yta. Tänk därför på att göra en
provfogning och vänta ett par dagar för att se det slutliga resultatet
innan du fogar hela ytan. Med känsliga stensorter är det också extra
viktigt att ytan är ren innan fogning och att ytan vattnas rikligt. S:t Eriks
ansvarar för att produkten håller jämn kvalitet, inte för arbetet med den.

Ecofog från S:t Eriks är en fastfog
bestående av 100 % naturliga råvaror.
Tack vare det organiska bindemedlets
självreparerande och ogräshämmande
egenskaper blir din beläggning både
hållbar och lättskött.
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