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VED UDKRADS: 

Mørtel i VKM-kegler
Sørg for at udkrads er udført i så vidt muligt samme
dybde - minimum 15 mm, gerne 20 - 25 mm.

Alt løst fugemateriale skal fjernes.

Ved sarte farver (bl.a. røde nuancer) kan behovet være 
30 mm dybde. 

Når der er udkradset, skal man være OBS på om resten af 
fugen er hærdet op. Dette kan gøres på 2 måder.

En måde er med phenolphthalein som viser rød farve, alt efter hærdningen. Dette er dog ikke en ret sikker måde, 
da det næsten altid viser udslag.

En langt bedre måde er at bore ind i fugen og lægge mærke til, om det materiale der bores ud, er helt tør.
Hvis ikke den eksisterende fuge er hærdet op, skal man vente med at fuge. Hvor lang tid der skal gå, vurderes 
ved boreprøve. Alt efter vejrliget kan det være svært at starte en hærdning op.

Fuger blæses 100 % rene, inden start af fugning.

Omfugning:
Bland en pose 15 liters mørtel med en pose cement i forholdet 1:1.

Ved tvangsblander – blandetid max 15 min, og skal være ens fra blanding til blanding.

Vandmængden skal være afmålt ens fra blanding til blanding ca. 2,1 – 2,3 liter, men tilpas efter den konsistens I 
ønsker.

Forvand muren, så vidt muligt, ens og max det område, I når at fuge op. Dette gøres for at have ensartet 
sugeeffekt. 

Gøres bedst med sprøjteforstøver.

Fug ikke i solskin, det tvangs-tørrer fugen og derved opnås evt. ikke fuld vedhæftning til eksisterende fuge.

Sørg derfor for at omfugning bliver udført på så kort tid som muligt, og i et hug uden ophold, hvis muligt.

Det omfugede område afdækkes efterfølgende, dels for at holde på fugten, og dels for at værne mod vejrliget.
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