
Fogning i badrum
Vid fogning i badrum ställs extra höga krav på motstånd och därför bör man alltid använda ett tätningsmedel, till exempel 
Sanitary & Build 514.

Det är därför viktigt att foga med sanitetssilikon mellan keramiska plattor på golvet och i hörnen, bakom handfatet och mellan 
handfatet och bänkskivan i badrummet. Sanitetssilikon absorberar de rörelser som kan uppstå i konstruktionen.
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Utförande av fogarbete

Ta först bort gammalt tätningsmedel med en kniv. Ta bort eventuella rester 
med Silikonborttagare 911. Lägg murarsnöre, bottning eller PE-tape i botten 
av fogen så att fogen endast fäster på två ytor. Använd maskeringstejp på 
kanten av fogen. Det är viktigt att ta bort tejpen omedelbart efter applicering 
av tätningsmedlet. Tejpen säkerställer en fog med en snygg skarp och rak 
kant. Tätningsmedlet appliceras med fogpistol. Undvik att överfylla fogen. 
Tryck tätningsmedlet på plats med en fuktig fogpinne som stått i Glättvätska 
901 i 24 timmar. Dra fogpinnen över tätningsmedlet med lätt hand. Var noga 
med att doppa fogpinnen ofta i Glättvätska 901. Slipa vid behov fogpinnen 
med fint våtslippapper. Låt fogen härda i minst 24 timmar innan den utsätts 
för vatten eller påfrestning.

Rengöring av fogar

Rengöring hjälper till att hålla fogarna rena, men för frekvent rengöring med kraftiga rengöringsmedel kommer att förkorta livs-
längden. Vid rengöring måste du vara noga med att ta bort damm, alger och tvålrester, annars finns det en grogrund för mikro-
organismer med missfärgning som följd. Som rengöringsmedel kan man använda brun såpa eller diskmedel som blandats med 
vatten. Rengöring görs bäst med en mjuk borste. Om det uppstår svarta eller missfärgade fogar kan missfärgningen begränsas 
med en klorlösning. Vid stark missfärgning kan det vara nödvändigt att byta fogarna. Skölj alltid med rikliga mängder vatten efter 
rengöring. Vid användning av rengöringsmedel bör man alltid vara uppmärksam på att de är kompatibla med de underliggande 
materialen, i tveksamma fall bör man utföra tester.

Goda råd

För att få en så lång livslängd som möjligt på sanitetsfogar måste följande villkor 
uppfyllas:

• Fogarna ska i möjligaste mån inte vara horisontella.

• Torka bort vatten och tvålrester från fogarna.

• Rengör fogarna regelbundet med en av de nämnda rengöringsmedlen.

• Säkerställ god ventilation i rummet


