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Skötselråd och underhåll av mjukfogar i sanitetsutrymme
Användning
Beskrivning

Fördelar

®

®

För mjukfogar i våtrum av silikon så som Sikasil -C eller Sikasil -E med fungicider.
Antimögelmedel (fungicider) finns i produkterna för att förhindra mögelpåväxt.
För att fungisiderna skall fungera tillfredställande behövs regelbunden skötsel och
underhåll.
 Efter varje dusch eller bad skall fogarna sköljas med rent vatten så att tvål,
schampo mm försvinner.
 Minst varje månad bör fogarna tvättas med alkaliskt rengöringsmedel, efterskölj
med rent vatten.
 Ventilera efter varje dusch/bad så att fogarna torkar upp.
 Produkterna innehåller en viss del fungicid efter en tid finns inga fungicider kvar.
Då kan missfärgning eller mögelpåväxt ske. Fogarna tvättas då med klorhaltigt
eller mögelhämmande tvättmedel.
 Vid svåra fall måste fogen bytas. Avlägsna den gamla med kniv och skrubba bort
resterna. Applicera sedan ny fog.

Hälsa & Miljö
Hälsa & Miljö

Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller
på hemsidan www.sika.se.
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