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(1) Princip för reparation av skadad yta och/eller fog.
1.
2.
3.

4.
5.

Maskering strax utanför tidigare plastningsmärke.
Slipning innanför.
Om fog måste repareras görs maskering 2 och fogen skärs bort (om där finns "lösa" delar). Det kan också
göras innan maskering 2 sätts på plats. Fogmassa appliceras och jämnas ut. Dra bort maskering 2 och låt
torka minst 6 timmar.
Då fogmassa torkat, om det använts, plastas området innanför maskering 1. Låt torka 2‐4 timmar.
Plasta en gång till och dra sedan bort maskering 1.

Lägg penseln i en plastpåse mellan applikationer så att den inte torkar ut
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(2) Bilderna visar vad som kan hända vid kraftig
feldosering av kemikalier. I detta fall handlar det om
klorhalter långt över vad som är rekommenderat och det
har börjat "äta" på ytan och fogmassan. Åtgärdas på
följande sätt:
‐ Försök få bort den skadade massan genom att först
spruta med vatten. Dräneringsanslutningar skall vara
öppna så det inte dras igenom filtret.
‐ Rengör med terpentin om där ännu finns lös fogmassa.
Annars kommer den att lösas upp vid plastning och då
blir hela det maskerade området svart.
1.
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2.
3.
4.

Maskera strax utanför den tidigare
maskeringslinjen (1).
Slipa lätt innanför maskeringen.
Plasta och låt torka 2‐4 timmar.
Plasta en gång till och dra bort maskeringen.

OBS! Har fogar skadats mycket måste dessa göras om
och då görs först en dubbel maskering. Maskering 1 är
då den man börjar med enligt samma system som
beskrivts i punkt 1 och 2 ovan. Maskering 2 görs strax
utanför fog som skärs bort om fogmassan är lös.
Applicera fogmassa och jämna ut. Dra bort maskering 2.
Låt torka minst 6 timmar. Följ sedan punkt 3 och 4 ovan.
Raka ytor jämnas ut med spackel och rundade ytor med
finger, t.ex. mellan bänk och sida.

(3) Fukt kommit in bakom plasten.
Om ytan blir vitaktig och inte går att torka bort beror det troligen på att fukt kommit in bakom plasten. I så fall bör
orsaken lokaliseras och åtgärdas. Det vita kan tas bort med hjälp av en värmepistol eller hårtork med hög effekt.
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(4) Åtgärda spricka i t.ex. kvist.
1.

Skrapa försiktigt bort i
det skadade området. Fyll
med fogmassa och ta
bort överflödigt runt
omkring med terpentin
på trasa.

2.

Har fogen spruckit skall
den skäras bort. En fog
som skärs bort repareras
enklast med en
maskering strax utanför
tidigare fog. Jämnas ut,
maskering bort och låt
torka.

3.

Maskera ett litet område
utanför det reparerade
området.

4.

Slipa lätt innanför
maskering.

5.

Plasta och låt torka 2‐4
timmar.

6.

Plasta en gång till och dra
bort maskeringen.
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(5) Annat exempel för skadad fog. Bilden visar skada som uppstått då fukt gått ner i fogen via spricka i en kvist.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skadad fog. Åtgärda först spricka i kvist enligt punkt 1 ovan (4).
Maskering 1 görs ca. 1 cm utanför fog. Slipa lätt innanför maskering.
Maskering 2 görs strax utanför fog som skärs bort.
Applicera fogmassa och jämna ut. Dra bort maskering 2. Låt torka minst 6 timmar.
Plasta innanför maskering 1 och låt torka 2‐4 timmar.
Plasta en gång till och dra bort maskeringen.

