
Instruktioner för Linoprimer
1. Applicera Linoprimer med en liten pensel som passar i fo-
gen/sprickan. 
2. Låt Linoprimern torka i ca 3 timmar (vid +14 till + 18°C). 
Primern skall vara torr före fogning.

Åtgång
1 liter räcker till ca 250 meter, baserat på 4 mm bredd och 20 
mm djup. 

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur 
produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för 
kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

LÄGGNINGSINSTRUKTIONER
LINOFOG® MIX

Krav på fog
Öppentid mixrör, ca 10 minuter!

1. Se till att fogarna/sprickorna är fria från damm och fukt.
2. Placera bottenlisten på ca 15-20 cm djup (behövs ej vid spricklagning).
3. För en renare och snyggare fogfyllning, tejpa båda sidor om fogen.

Instruktioner för Linofog® Mix
1. Linofog® Mix omskakas ordentlig 30 sekunder före använd-
ning.
2. Håll tuberna med toppen uppåt, skruva av locket och skruva 
på mixröret.

3. Fixera tuberna i fogpistolen, håll pistol och tuber med 
mixröret uppåt och tryck ut luften ur tuberna.
4. Kontrollera att homogen blandning kommer ut annars try-
ck ut mer material tills blandning är homogen. Ifall blandnin-
gen inte blir homogen, skaka tuberna bättre fore användning.
5. Fyll den primeade fogen med råge, och låt tårka ca 1-2 tim-
mar (gäller vid +14 till +18°C)

 
Åtgång
0,45 kg (0,300 + 0,150 kg) räcker till ca 7 meter, baserat på 4 
mm bredd och 20 mm djup.
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Slutför fogen

1. Efter fogning, skär av överskottet av fogmassan i färdig golvnivå. 
2. Vid estetiska krav, slipa av fogen med fint sandpapper ca 2-3 timmar efter fogning 
(gäller vid + 14 till +18°C). 
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