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Teknisk produktinformation

Fogbruk och silikon

Sopro DF 10
Designfogbruk

DF 10®
Cementbaserat, fint, snabbt härdande och belastningsbart
Flex-fogbruk, CG2 WA enligt DIN EN 13888. Med klara kulörer och
utan kalkfilm, för alla sorters keramik och natursten. Högre skydd
av fogen mot mögel och mikroorganismer och skydd mot
kalkutfällning ger långvarigt vackra fogar i klara kulörer, både
inomhus och utomhus. Tack vare den integrerade pärleffekten och Hydrodur®

-tekniken blir fogarna vatten- och smutsavvisande. Lämplig för
fogning av tunna kakelplattor och plattor (<= 4 mm). Lämpligt även
för vägg- och golvvärmeinstallationer.

Inom- och utomhus, väggar och golv
För alla typer av keramik, natursten, glasmosaik och aggloplattor
Fogbredd: 1-10 mm
Jämn färgbriljans utan kalkutfällning tack vare C-teknikOPZ®

Lättskött genom vatten- och smutsavvisande effekt
Högre motståndskraft även mot sura rengöringsmedel (vid normal
användning)
Högre skydd av fogen mot mögel och mikroorganismer
Gångbar redan efter 2 timmar, belastningsbar efter ca 12 timmar
Lätt blandning och applicering
Kan lagras i 24 månader
Kan förädlas med Sopro Glitter i guld, silver och koppar
Hög kristallin vattenbindning
Som enskild produkt godkänd för användning inom fartygskonstruktion
Låg kromathalt enligt EU-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII
DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 8 (enligt DGNB-kriterium "ENV 1,2 Risker
för den lokala miljön" utgåva 2018)
Sunt boende: Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet

Åtgång: 0,3 kg/m² för kakelformat 30×60 cm, fogdjup: 10 mm och ca 4 mm
fogbredd; ca 0,15 kg/m² för kakelformat 60×60 cm, fogdjup: 10 mm och ca 3
mm fogbredd

Leveransform handelspaket/palett palettvikt

Kartong 1 kg 288 288 kg

Dunk 5 kg 72 360 kg

Dunk 10 kg 44 440 kg
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Användningsområde För briljant färgad fogning av alla typer av keramiska beläggningar, betongsten och
natursten, tunnskiktsplattor och plattor samt glasmosaik och agglomererade plattor
med fogbredder på 1 - 10 mm inomhus och utomhus, på väggar och golv. Lämplig för
golvvärme, i fuktiga och våta utrymmen. Kan förädlas med Sopro Glitter.

Egenskaper Cementbaserad, flexibel, snabbhärdande och belastbar fogmassa, CG2 WA enligt DIN
EN 13 888, för fogar med klara kulörer utan kalkfilm för alla typer av keramik och
natursten. Högre skydd av fogen mot mögel och mikroorganismer liksom mot
kalkutfällning ger långvarigt fina och färgbriljanta fogar, både inomhus och utomhus
och i synnerhet i områden med fuktbelastning. Tack vare den integrerade pärleffekten
och -tekniken blir fogarna vatten- och smutsavvisande. För tillverkning avHydrodur®

individuellt glittrande fogar genom inblandning av Sopro Glitter guld, silver och
koppar.

Blandning och applicering Skrapa ur all fästmassa från fogarna ungefär så djupt som plattans tjocklek innan
fästmassan har härdat och rengör fogarna noga. Före fogningen ska fästmassan har
härdats komplett. Häll upp rent kranvatten i ett rent blandningskärl, tillsätt rätt
mängd fogbruk och blanda maskinellt till en homogen fogmassa med applicerbar
konsistens. Låt massan vila i föreskriven tid och rör sedan om ordentligt på nytt.
Mognadstiden ska följas noga! Förädling med Sopro Glitter: Vid behov, tillsätt
långsamt under omrörning Sopro Glitter. Genom tillsättning av glitter kan både
konsistensen och fogens färg förändras. Vi rekommenderar att göra ett
fogningsgprov med önskad glittermängd först. Beroende på underlagets egenskaper
och sugförmåga ska fogen vätas tillräckligt. Applicera fogbruket i de renskrapade
fogarna med hjälp av en gummiskrapa eller fogplatta och med ett lätt tryck tills fogen
är helt fylld. Vi rekommenderar inte att sprida torrt brukspulver ovanpå. Låt den
färska fogmassan vila lite (hur länge beror på plattornas sugförmåga) i fogarna och
tvätta sedan av klinker- resp. plattbeläggningen diagonalt över fogarna utan att tvätta
ur fogarna. Använd så lite tvättvatten som möjligt vid avtvättningen, byt tvättvattnet
ofta och se till att inget vatten lämnas kvar i fogarna. Byt ut tvättvattnet regelbundet
mot färskt vatten. Dessutom rekommenderas att vattna den fogade ytan efter några
timmar med rent vatten - t.ex. med fin vattendimma (sprejflaska) eller genom
fuktning med en svamp efter det att fogmassan har blivit stel. Genom detta förbättras
härdningsprocessen och man säkerställer en optimal, färgbriljant och
motståndskraftig fogkvalitet. Skydda den färska fogmassan mot förhållanden som
påverkar härdningsprocessen negativt, som t. ex. höga temperaturer, luftdrag, regn
eller frost.

Vattenbehov Per handelspaket 1 kg 5 kg 10 kg

Vattenbehov 0,24 l - 0,26 l 1,2 l - 1,3 l 2,4 l - 2,6 l

med glitter 0,26 l - 0,28 l 1,3 l - 1,4 l 2,6 l - 2,8 l

Bearbetningstemperatur Kan användas från +5 °C upp till max. +25 °C.

Belastningsbar Efter ca 12 timmar

Brandegenskaper Klass A1 / A1 fl.

Brukstid 30-40 minuter; bruk som börjat härda får inte blandas upp igen, varken med vatten
eller färskt bruk.

Fogbredd 1 - 10 mm

Förvaring Kan lagras torrt i oöppnad originalförpackning på pall i ca. 24 månader.

Gångbar Efter ca 2 timmar

Mognadstid 3-5 minuter
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OBS! Beroende på plattornas tjocklek och sugförmåga kan det vara nödvändigt att
förvattna fogarna något så att de är lätt fuktiga vid fogningen och sedan göra
provfogning för att se om cement- eller pigmentresterna kan tvättas av fullständigt.
Eftersom några typer av natursten riskerar missfärgning i kontakt med fogmassor
rekommenderar vi att testa kombinationen på en icke synligt ställe.
Härdningsförloppet och färgbriljansen på fogen är i hög grad beroende av en jämn
fuktkvot i omgivningen under härdningsprocessen. Om byggmaterialet har särskilt
stark sugförmåga, som t.ex. vid läggning av keramiska plattor eller natursten i
traditionell tjockbädd, kan det uppstå färgnyansskillnader i fogen som dock kan jämna
ut sig under torkningsprocessen. Otvättad, förorenad eller missfärgande tillsatt sand i
tjockbäddsbruk eller missfärgande ämnen från angränsande byggmaterial kan orsaka
fläckar. Sura medel kan allt efter koncentration angripa och förstöra den
cementbaserade fogmassan. Om sura rengöringsmedel används ska därför
tillverkarens användningsföreskrifter iakttas. Vi rekommenderar att inte använda sura
rengöringsmedel förrän tidigast efter ca 14 dygn (med undantag för
cementfilmborttagaren som används i samband med fogning). Innan sura
rengöringsmedel används ska ytan som ska rengöras alltid förvattna och spolas efter
rengöringen med tillräckligt vatten. Färgen på intensivfärgernas brukspulver är
grå-vit. Det är först när den blandas med vatten som fogmassan antar motsvarande
intensivfärg. Vid användning av intensivfärger (signalröd, vinröd och mörkblå) ska
angränsande, missfärgningskänsliga komponenter som t.ex. trä, plastfönster och
-dörrar, sanitärinstallationer mm skyddas mot inträngande fogbruk. Vi
rekommenderar att täcka över dessa komponenter med en lämplig tejp.

Observera Vattenbehov för intensiva färger (signalröd, vinröd, djupblå): 1,05 - 1,15 l vatten: 5 kg
DF . Vattenbehov för intensiva färger (signalröd, vinröd, djupblå) med Sopro10®

Glitter: 1,2 - 1,35 l vatten: 5 kg : max 2 påsar Sopro Glitter (à 100 g).DF 10®

Tidsangivelser Avser den normala temperaturen +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet; högre
temperaturer förkortar och lägre temperaturer förlänger dessa tider.

Verktyg Bruksvisp, rostfri murslev, fogplatta, putsbräda, rengöringsset för rullar

Verktygsrengöring Verktyg ska rengöras med vatten direkt efter användning.

Myndighetsgodkännanden DIN EN 13888: CG2 WA DIN EN 13501-1: Brandsäkerhetsklass A1/A1fl BG trafik: Tillåten
för skeppsbyggnad som individuell produkt (vägg och golv; inte tillåten för
användning i kombination med Sopro Glitter) BG trafik: Tillåten för skeppsbyggnad
som systemkomponent med PUK 503 och Sopro Glitter (vägg och golv).

BG - Trafik Tillåten för skeppsbyggnad som individuell produkt 1,5 (inte tillåten för användning i
kombination med Sopro Glitter). MED-godkännande-nr. 118.433 (vägg) och 124.137
(golv), USCG-godkännande-nr. 164.112/EC0736/118.433-00 (vägg) och
164.117/EC0736/124.173-00 (golv). Tillåten för skeppsbyggnad som systemkomponent
i Sopro-system 2.9 (vägg), MED-godkännande nr. 118.506-00, USCG-godkännande nr.
164.112/EC0736/118506-00. Mängd för våtapplicering DF 10 totalt: max 1,49 kg/m².
Fler komponenter i Sopro-system 2.9: Granitkeramikplatta (tjocklek 8 mm), Sopro PUK
503 och Sopro Glitter (max 40 g/kg), totaltjocklek ca. 10 mm. Tillåten för
skeppsbyggnad som systemkomponent i Sopro-system 03.14 (golv),
MED-godkännande nr. 124173-00, USCG-godkännande nr. 164.117/EC0736/124173-00.
Mängd för våtapplicering DF 10 totalt: max 1,49 kg/m². Fler komponenter i
Sopro-systemet 03:14: Granitkeramikplatta (tjocklek 8 mm), Sopro PUK 503 och Sopro
Glitter (max 40 g/kg), totaltjocklek ca. 10 mm.

Licens EMICODE enligt GEV:  mycket låga emissionerPLUS (gäller alla Sopro DF EC1PLUS 10®

fogfärger förutom djupblå 98, signalröd och 92 vinröd)

Information om din säkerhet Produkten anses inte vara farlig enligt CLP-förordningen 1272/2008/EG. 
EUH210 Säkerhetsdatablad finns på begäran. 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
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Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII 
GISCODE ZP1 
Denna produkt är en ”behandlad vara” enligt biocidförordningen (EG) nr 528/2012.
Innehåller det biocida ämnet 2-octyl-2H-isotiazol-3-on som skydd mot mögelangrepp.
Undvik kontakt med huden. 
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Blandning och applicering av Sopro  Flexibel designfogDF 10®

Färg 10 kg-hink Best.-nr. 5 kg-hink Best.-nr. 1 kg-hink Best.-nr.

vit 10 - 1050- 05 1050- 1050

ljusgrå 16 - 1051- 05 1051- 01

silvergrå 17 1052- 10 1052- 05 1052- 01

manhattan 77 - 1069- 05 1069- 01

grå 15 1053- 10 1053- 05 1053- 01

sandgrå 18 1055- 10 1055- 05 1055- 1055

stengrå 22 1062- 10 1062- 05 1062- 01

betonggrå 14 1054- 10 1054- 05 1054- 01

basalt 64 - 1073- 05 1073- 01

antracit 66 1060- 10 1060- 05 1060- 01

svart 90 1061- 10 1061- 05 1061- 01

pergamon 27 - 1058- 05 1058- 01

jasmin 28 - 1056- 05 1056- 01

ljusbeige 29 - 1063- 05 1063- 01

beige 32 - 1057- 05 1057- 01

bahamabeige 34 - 1065- 05 1065- 01

jurabeige 33 - 1064- 05 1064- 01

karamell 38 - 1068- 05 1068- 01

sahara 40 - 1074- 05 1074- 01

brun 52 - 1066- 05 1066- 01

kastanj 50 - 1067- 05 1067- 01

mahogny 55 - 1075- 05 1075- 01

balibrun 59 - 1059- 05 1059- 01

ebenholts 62 - 1076- 05 1076- 01

djupblå 98 - 1072- 05 -

signalröd 91 - 1070- 05 -

vinröd 92 - 1071- 05 -



Teknisk produktinformation

Sopro DF 10 -  -6

09.09.22 - Med reservation för ändringarSV_SE 

Service-Hotline Användarkundtjänst
+49 611 1707-111Fon 
+49 611 1707-280Fax 

Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektrådgivning
+49 611 1707-170Fon 
+49 611 1707-136Fax 

Mail objektberatung@sopro.com

Var god och iaktta gällande produktinformation, den aktuellt giltiga utförandebeskrivningen enligt byggproduktförordningen
(EU-BauPVO) och senaste säkerhetsdatablad enligt EG-förordningen nr 1907/2006 som även finns på nätet under
www.sopro.com! Alla dessa uppgifter är produktbeskrivningar. Uppgifterna motsvarar vår erfarenhet och våra provningar och
speglar inte det aktuella användningsfallet. Vi accepterar inga skadeståndskrav härledda från dessa uppgifter. Vid behov,
kontakta våra tekniska rådgivare.


