Alle Dansand®produkter er
lette at
anvende.

Pas på mig
og miljøet!

INGEN
UKRUDT
Perfekt fugemateriale til stenog flisebelægninger

Med Danfast® fugemateriale kan du løse problemerne med
ukrudt på terrasser, indkørsler og gangarealer – uden det
skader miljøet! Afhængig af belægning kan du vælge det lyse
Danfugesand® eller det mørke Danfugestenmel®. Men ønsker
du et særligt fast fugemateriale, skal du tage vores Danfast®
fugemateriale. Alle produkter er nemme at anvende.

Få mere at vide på
www.dansand.dk

Dansand® fordele
• til terrasser og indkørsler
• både til ældre og nye belægninger
• indeholder mineraler, der holder fugen ren
• vandgennemtrængeligt
• let at anvende

DANFAST®

DANFUGESTENMEL®

DANFUGESAND®

Til faste fuger

Til mørke fuger

Til smalle og lyse fuger

Undgå Ukrudt. Med Danfast® kan du
nu glemme alt om bekæmpelsesmidler
til terrassen eller indkørslen. Ukrudtshæmmende fugemateriale, der ved
opvanding hærder op til en fast
fleksibel fuge med god vedhæftning.
Den færdige fuge giver et godt fysisk
værn mod ukrudt.

Uanset om det antracitfarvede Danfugestenmel® anvendes til smalle eller
brede fuger på terrasser, indkørsler
eller gangarealer, sætter det sit helt
eget usædvanlige præg på fugerne
i belægningerne, om de så består af
beton, granit eller chaussésten.

Det lyse Danfugesand® anvendes til
fugning af nye og ældre belægninger
af beton eller natursten. Sandet er
optimeret til terrasser, gangstier og
let trafikerede indkørsler med fliser
eller belæg-ningssten. Danfugesand®
er klassikeren, hvis du vil spare tid
fremover.

Fugematerialet anvendes til fugning
af både nye og ældre belægninger af
beton eller natursten. Produktet er
optimeret og ideelt til terrasser,
gangstier og let trafikerede indkørsler
med fliser eller belægningssten.

Indhold: 20 kg | Fugebredde: 2–15 mm
Forbrug: 20 kg til 5–10 m2
Scan denne QR-code ind med
din smartphone for at se
vejledningerne online samt
læse om alle fordelene, som
vores produkter har.

Blandingen af knust mørk granit og
næringsfattige mineraler giver en
naturlig høj pH-værdi i fugefyldningerne på en helt naturlig måde.
Ligesom ved det lyse Danfugesand®
bliver Danfugestenmel® meget kompakt, når det fyldes i fugerne, hvormed
den ukrudtshæmmende effekt øges.
Anvend vores Danfugestenmel® til nye
fuger eller til renovering.

Indhold: 20 kg | Fugebredde: 1–20 mm
Forbrug: 20 kg til 5–10 m2
Danfugesand®, Danfugestenmel® og Danfast®
er produkter tilhørende Dansand A/S Danmark.

Oplysninger om testresultater, produkter
og forhandlere, hvor du kan købe vores
produkter, findes på www.dansand.dk.

Blandingen består af ovntørrede,
næringsfattige mineraler og skaber
dermed næsten ørkenlignende forhold
pga. en naturlig høj pH-værdi. Helt
uden kemi og med naturlige materialer.
Fugematerialet har lang levetid og kan
tåle mange års gennemsivende regn.
Det lyse Danfugesand® er let at anvende
og ideel til smalle fuger, 1–5 mm, på
terrasser, gangarealer og i indkørsler
med let trafik. Kun egnet til udendørs
brug.

Indhold: 20 kg | Fugebredde: 1–5 mm
Forbrug: 20 kg til ca. 10 m2

