Teknisk produktblad

NO GROW TM

DANSAND® STENMEL
til smalle og brede fuger

Granitstenmel til nye og eksisterende udendørsbelægninger
af beton- og natursten.
PRODUKTBESKRIVELSE
Udviklet til terrasser, gangstier og let trafikerede indkørsler med natur- eller betonsten. Fugemateriales indhold af et mineralsk additiv
sikrer, at porevæsken i fugematerialet altid har en høj pH-værdi. Dette giver yderst dårlige vækstvilkår for ukrudt, frøenes spireevne
nedsættes markant og spirer udtørrer.

FLERE INFORMATIONER
Få mre at vide om produktet og hvordan du anvender det på www.danfugesand.dk.
Dette produktblad mister gyldighed så snart der udgives et nyt.
Det nyeste produktblad er tilgængeligt på www.danfugesand.dk.

Inhold: 20 kg | Fugebredde: 3– 20 mm | Forbrug: 20 kg til ca. 5–10 m2

SÅDAN ANVENDES
DANSAND® STENMEL
FORARBEJDE
Belægningsstenene lægges på et bæredygtig grus- og sandlag, jævnfør
gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt som almindeligt fugesand, derfor skal bærelaget også
være vandgennemtrængeligt.
FUGNING AF NY BELÆGNING
1
Når belægningsstenene er helt tørre, er de klar til fugefyldning. Bland fugematerialet med en skovl og fej det
ned i fugen med en blød kost. Fej diagonalt og lige på
fugerne som ved almindeligt fugesand.
Fej belægningen fri for granitstøv med en blød kost.
Støvet kan ellers danne et gråligt slør, som dog vil forsvinde med tiden.
Sløret kan også formindskes ved at skure belægningen efter det næste
regnskyl.
Komprimer fugematerialet ved at vibrere belægningen
mindst to gange. Benyt en beskyttelsesmåtte så du
ikke beskadiger belægningen.

2

Kontroller vibreringen af fugematerialet vha. en
spartel. Den må kun kunne presses få mm ned i
fugematerialet. Efterfyld fugerne, hvis det er nødvendigt, og fej belægningen fri for materiale.

3

FUGNING VED RENOVERING
DANSAND® Stenmel er IKKE et middel til ukrudtsbekæmpelse. For at undgå at eksisterende
ukrudt vokser op, skal ukrudt og rødder fjernes
helt, inden du fylder fugen op. Fugen rengøres
for gammelt fugemateriale i dybden svarende
til hele stenens højde. Dette gøres med en fugerenser. Dernæst
kan du anvende en højtryksrenser, men vær opmærksom på ikke
at beskadige belægningen eller bærelaget. Fyld fugen op igen som
beskrevet under ”fugning af ny belægning”.

TEKNISKE DATA

VEDLIGEHOLDELSE
For at undgå ukrudt i fugerne og forskydninger i belægningen skal fugen
altid være fyldt i hele fugekantens højde samt være helt fri for jord og
andet organisk materiale. Belægningen rengøres med en stiv kost efter
behov og fugerne efterfyldes.
Mos og alger kan fjernes med egnede midler.
Ekstreme vejrforhold kan foranledige hvide udblomstringer på belægningsstenene. Disse vaskes dog som regel af ved næste regnskyl. Du kan
også fjerne disse saltaflejringer ved almindelig rengøring af stenene.
BEMÆRKNINGER
• Anvend ikke fugematerialet i fugen direkte ind mod en sokkel eller
andet murværk. Anvend her almindeligt sand, da der ellers er risiko
for udblomstringer eller afskalninger.
• Ikke egnet til teglsten, klinker og porøse natursten.
• Der kan opstå hvide rande, når materialet anvendes under overdækkede arealer (carporte m. fl.). Disse rande kan fjernes med en smule
vand eller ved hjælp af en kost. Anvend kun på tør belægning i tørt vejr.
PRODUCERET AF
Dansand A/S, Lervejdal 8b, Addit, DK-8740 Brædstrup
Tlf. 8682 58 11, Fax 8680 14 72
E-Mail: info@dansand.dk

FUGEBREDDE: 3–20 mm.
FUGEDYBDE: Minimum 4 cm.

PRODUKT: DANSAND® Stenmel.
VÆRKTØJ: Skovl, kost, vibrator og spartel.
ANVENDELSESOMRÅDE: Til nye og eksisterende belægninger af
beton- og natursten, fx gangstier, terrasser og indkørsler med let
trafik. Må kun anvendes til udendørs brug på en tør belægning. Kun
egnet til et ubundet bærelag. Egnet til privat brug.
EGENSKABER: DANSAND® Stenmel har en naturlig høj pH-værdi, der
giver yderst dårlige vækstvilkår i fugerne. Dette er videnskabeligt
testet. Materialet er meget vandgennemtrængeligt.

LEVERINGSFORM: 20 kg i frostsikker folie.
OPBEVARING: Sækkene kan opbevares udendørs i sommerhalvåret.
Dog anbefaler vi et overdækket opbevaringssted, da folien ikke
tåler stærk regn. Den maksimale lagringstid er 18 måneder fra
produktionsdato.

FARVE: Antracit.

SIKKERHED: Sikkerhedsdatablad kan rekvireres ved
at kontakte Dansand A/S.

INDHOLD: DANSAND® Stenmel består af vasket, ovntørret granitstenmel. Der er tilføjet et mineralsk additiv med høj pH-værdi.

MILJØINFO: Fugematerialet skal ikke klassificeres som farligt
efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

FÆRDIGBLANDING: Kan anvendes direkte fra posen.
Husk at blande fugematerialet grundigt inden ibrugtagning.

BORTSKAFFELSE: Rester afleveres på genbrugsstationen.
Fugematerialet må ikke hældes i kloakken. Plastsækkene er fremstillet af PP materiale. Anbringes i container for brændbart affald
eller til genbrug.

KORNSTØRRELSE: 0–3 mm.
FORBRUG: Ved 14 x 21 x 5 cm belægningssten med en fugebredde på
2–3 mm = 2,0 kg/m2. Vores forbrugsberegner på www.danfugesand.dk
hjælper dig med at finde forbruget af fugemateriale.

Myndighedernes krav til etablering, vedligeholdelse og fugning
af befæstede arealer kan variere nationalt og lokalt. Orienter dig
derfor om de gældende nationale og/eller lokale regler, inden du
påbegynder fugearbejdet.

Flere informationer fås på www.danfugesand.dk

Udarbejdelse af datablad: april 2020

