101 FOGBORTTAGARE
Effektiv borttagning av fogar
• Snabb och säker

borttagning av
gamla mjukfogar

• Säker i användning,

orsakar inga repor i
ytorna (ex. kakel)

• Enkel att använda genom

ett ergonomiskt grepp
med gummierad yta

101 serien – från leverantören av

i Sverige.

www.101.as
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EGENSKAPER

TEKNISK INFORMATION

101 FOGBORTTAGARE är gjord av solid hårdplast,
med en gummierad yta som ger ett optimalt ergonomiskt grepp. Ändarna med två olika skrapor tar bort
alla typer mjuk fogmassa enkelt, snabbt och effektivt. 101 FOGBORTTAGARE är säker i användning
och skadar inte omgivande ytor, som t.ex. kakel.

Kulör: Grön

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

FÖRPACKNING

101 FOGBORTTAGARE är perfekt för att ta bort gamla
fogar utan att skada ytan, t.ex. runt köksbänken, handfat, badkar och liknande, på kakel, bänkskivor, panel etc.

Förpakning
1 stk blister

Art.nr

RSK-nr

T599649

3829386

BRUKSANVISNING
1. Pressa fogborttagaren in i fogen så att änden
med försänkningen vilar mot bägge ytorna.
2. Tryck den genom fogmassan så att den skär
igenom och lyfter upp den gamla fogen.
3. Efter bortskärning tas eventuella rester av
fogmassan bort från ytorna med den platta delen.

Vid borttagning av torrfogar måste man använda
verktyg av metall. Det rekommenderas att inte använda
aggressiva kemiska produkter, som t.ex. citrusrengörning,
tillsammans med 101 FOGBORTTAGARE då detta
kan lösa upp plastmaterialet i produkten.

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer.
Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan
inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid
att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.
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