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Abstract

Joining is an important part of the structure in a building, it is important to know how a joint
functions and how it will be formulated. This report contains information about joining of
façade between pre fabricated concrete elements.

In the report, we have put big focus on dimensioning the width of the joint and the depth of
the joint since we have come to the conclusion that it is an important part at joining
elements. A big part of the report shows how a joint will be formulated in order to best meet
the function requirements. Things that environment, elasticity and aeration of the joint is
important to have in mind when one formulates a joint. We have also explained what is of
big importance when one chooses joint mass. There are many different types' of joint
masses, we have done a summary of witch that should be used to joining between pre
fabricated elements in façade.

Wide choice of joint mass is less important to which supplier one uses, since most has
similar joint masses. Choices of joint mass plays on the other hand big role since the
properties and the use areas vary a lot from joint mass to joint mass. When joining
prefabricated concrete elements a joint mass off the class 25 LM should always be chosen,
since it requires very good elasticity because of elements' size and one good adhesion.

To sum up, we have established that joining often is carried out on satisfying ways since it
seldom is complaints or other problems. However joining is carried out in many different
ways and that could be a problem, since everyone does not follow the same guidelines.
What we think is most dread arousing is that the knowledge about how the companies
dimension the width of the joint varies a lot. During the interviews, we have labeled that
some companies hardly has any knowledge about how to dimension the width of the joint
but only follows their old routines.
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Förord

A betong i Falkenberg gav oss i uppdrag att skriva en rapport om dimensionering av
fogbredd och val av fogmassa. Vi har utefter dessa kriterier intervjuat personer inom
fogbranschen och sammanställt resultatet i denna rapport.

Vi vill speciellt med att tacka Göran Östergaard på A betong för hans idéer och kunskaper,
vilka är anledningen till att detta examensarbete skrevs. Vi vill också tacka vår handledare
Göran Nilsson från Halmstad Högskola.

Till slut vill vi tacka alla som ställt upp på att intervjuas av oss och svarat på våra frågor utan
er vårt arbete aldrig kunnat genomföras.

Halmstad, Maj 2009

Niklas Eriksson Christoffer Tegnhammar
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Sammanfattning

Fogning är en viktig del av konstruktionen i en byggnad, det är viktigt att veta hur en fog
fungerar och hur den ska utformas. Denna rapport innehåller information om fogning av
fasader mellan prefabricerade betongelement.

I rapporten har vi lagt stort fokus på dimensionering av fogbredd och fogdjup eftersom vi har
kommit fram till att det är en väldigt viktig del vid fogning. En stor del av rapporten visar hur
en fog ska vara utformad för att på bästa sätt uppfylla funktionskraven. Saker som miljö,
elasticitet och luftning av fogen är viktigt att ha i åtanke när man utformar en fog. Vi har
också förklarat vad som är av stor betydelse när man väljer fogmassa. Det finns många olika
sorters fogmassor, vi har gjort en sammanställning av de som bör användas till fogning
mellan prefabricerade element i fasader.

Vid val av fogmassa spelar det mindre roll vilken leverantör man använder eftersom de flesta
har liknande fogmassor. Val av fogmassa spelar däremot stor roll eftersom egenskaperna
och användningsområdena varierar mycket från fogmassa till fogmassa. Vid fogning av
prefabricerade betongelement bör alltid en fogmassa av klassen 25 LM väljas, eftersom det
krävs väldigt god elasticitet p.g.a. elements storlek samt en bra vidhäftning.

Sammanfattningsvis har vi konstaterat att fogning ofta utförs på ett tillfredställande sätt
eftersom det sällan är några klagomål eller andra problem. Dock utförs fogningen på många
olika sätt vilket kan vara ett problem, eftersom alla inte följer samma riktlinjer. Det som vi
tycker är mest oroväckande är att kunskapen om hur företagen dimensionerar varierar
mycket. Under intervjuerna har vi märkt att några företag knappt har någon kunskap om hur
en fog ska dimensioneras utan bara går på erfarenheten som företaget besitter.
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1. Inledning

När en byggnad konstrueras och byggs ligger såklart stor fokusering på väggars och taks
uppbyggnad. Detta är naturligt av flera orsaker, det är på väggarna och taken de största
påfrestningarna finns. Därför är konstruktörer och byggare väldigt noggranna när de
beräknar och bygger dessa delar, och det finns mycket regler och bestämmelser för hur en
vägg får konstrueras. Konstruktörer har stora kunskaper och får fortlöpande utbildning om
hur viktigt det är att en vägg konstrueras på rätt sätt.

Trots detta finns det dåligt med kunskap om hur fogar och fogmassor ska utformas när
prefabricerade betongelement ska fogas samman. Detta håller i dag på att bli ett problem,
eftersom den kunskap som finns är föråldrad och framtidens konstruktörer får inte lära sig
tillräcklig i detta ämne. De konstruktörer som är aktiva idag går mer på erfarenhet än följer
nya tankar och idéer som försöker föra utvecklingen framåt. Det spelar ingen roll hur bra
kunskap en konstruktör har om armering och betong ifall han inte vet hur fogmassorna
kommer att klara belastningen från elementen. Det är många yttre påfrestningar som
påverkar fogmassorna på negativa sett. Därför är det viktigt att fogmassorna håller en
kvalitet som klarar av dessa påfrestningar och inte försämras med tiden. Det som särskilt
sliter på dem är de rörelser som hela tiden förekommer i betongelementen.

För att förändra denna negativa utveckling krävs att konstruktörer blir medvetna om
fogarnas betydelse i en byggnad. Det krävs en studie som tar upp de viktigaste reglerna och
förklarar vad som är viktigt när en fog ska utformas. De flesta böcker som handlar om fogar
är från 1970 talet eller ännu tidigare, detta visar på att de metoder som används idag är
föråldrade och behöver förnyas.

Målet med vårt examensarbete är att sammanställa kunskap från dagens aktiva
konstruktörer, leverantörer och entreprenörer samt sammanställa de viktigaste regler och
rekommendationer som finns idag. Vi vill med detta arbete visa hur man på bästa sätt
utformar och väljer rätt fog.
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1.1 Metod

Insamlandet av material till denna rapport består framförallt av litteraturstudier, intervjuer
med ett flertal Prefab företag, fogmasseleverantörer samt fogentreprenörer. För att få se
hur fogning utförs i praktiken har vi besökt en arbetsplats där prefabelement fogas samman.

Litteraturstudierna omfattas av sökningar i de största databaserna, t.ex. LIBRIS och
compendex. Samt noggranna studier av vissa böcker och regelsamlingar.

Intervjuerna har till största del varit öppna eftersom vi ville få en uppfattning om hur dagens
aktörer ser på fogproblem. Vi ville få fram en diskussion som belyser problemen.
Intervjuerna varade ungefär en timma och utfördes oftast på de intervjuades arbetsplatser.

I samråd med handledare på Högskolan i Halmstad samt vår handledare på A betong har vi
begränsat oss till fogmassor för prefabricerade fasadbetongelement till bostäder och
industrier.
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1.2 Nulägesanalys av fogbranschen

Vi har i vårt arbete gjort intervjuer med de största företagen inom prefabindustrin i
Halmstadtrakten, samt de ledande fogleverantörerna och några fogentreprenörer. De
företag vi inte kunnat göra intervjuer med har vi skickat ut frågor till, som de har svarat på
efter bästa förmåga. Nedan har vi sammanställt resultatet av både intervjuerna och de
utskickade frågorna.

När prefabföretagen dimensionerar fogarna, om fogarna överhuvudtaget dimensioneras för
det är långt ifrån alltid som det görs en dimensionering, görs det på olika sätt. Av de företag
vi har varit i kontakt med har ingen gjort på samma sätt. Ett företag följer ”Bygga med
prefab”:s rekommendationer, ett annat företag gör ingen dimensionering utan säger endast
att djupet skall motsvara bredden. Ett tredje företag har ett helt eget sätt där de inte följer
några rekommendationer utan bara sin egen erfarenhet. Det kan vid första anblicken tyckas
vara ett problem att företagen gör på helt olika sätt och att det inte finns något
standardiserat tillvägagångssätt. Vår mening är dock att det inte tycks utgöra något större
problem eftersom det sällan kommer klagomål eller krävs omfogning på utförda fogarbeten.

De problem som finns verkar vara mellan de olika personer som ska se till att fogen kommer
på plats. Med det menar vi att fogentreprenörerna ibland tycker att konstruktören
dimensionerar fogen fel, då oftast för smal, och det finns klagomål på att entreprenörerna är
slarviga. Vi är inte i position att bedöma riktigheten i dessa klagomål, men förmodligen ligger
det lite sanning i båda. Men vad som måste kommas ihåg och som vi vill understryka är att
de som utför fogningsarbetet oftast är väldigt duktiga och vet vad de håller på med. Vi tror
att det är därför som dimensioneringen skiljer sig så mycket från företag till företag,
eftersom det oftast inte behövs någon utförligare dimensionering än den erfarenhet som
finns i branschen.

De personer som vet och kan mest om fogningsprocessen är enligt vår mening personer som
jobbar eller har jobbat hos tillverkare/leverantörer av fogmassor. Dels kan och förstår de
skillnader i uppbyggnaden av olika fogmassor, och det finns företag som har utformat ett
sätt som underlättar dimensionering av fogbredd. Det är ofta till dessa personer som
entreprenörer, konstruktörer och ”vanligt folk” vänder sig med frågor rörande fogning. De
håller även i utbildningar för att hela tiden uppdatera fogbranschen med kunskap om sina
produkter, så att dessa kan användas på bästa sätt.

När det gäller fogmassorna är dessa under ständig utveckling då först och främst på
miljösidan. Trots att många fogmassor innehåller isocyanater som är skadliga för människor
är fogmassorna idag mycket mer miljövänliga än för femton år sedan. De fogmassor som
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innehåller isocyanater är inte hälsofarliga så fort massan har härdat, utan det är endast vid
utförandet av fogningsarbetet som det kan innebära en hälsorisk. Detta är allmänt känt inom
fogbranschen och utgör inget problem. Fogmassornas egenskaper skiljer sig inte mycket åt
även om de kommer från olika tillverkare. Vad som ofta avgör valet av fogmassa är vilken
leverantör man använt sig av innan, detta för att entreprenörer såväl som prefabföretag
känner sig säkrare och kan mer om de fogmassor som man tidigare använt.

Luftning är en annan viktig del när det gäller fogning. Enligt många personer inom
fogbranschen är det väldigt viktigt att det finns luftning bakom fogen, och att denna utförs
på rätt sätt. Trots att de flesta vet om att det är viktigt efterlevs det ganska dåligt i
verkligheten. En del tycker det är onödigt arbete vid mindre byggnader eftersom de upplever
att det sällan blir problem där. Luftning är dock en av få saker som nämns i HusAMA 98 när
det gäller utformandet av en fog vilket visar på att det är en viktig del för att minska risken
för fuktproblem i konstruktionen.

Utförandet av luftning kan ske på flera olika sätt, det är svårt att veta hur många av dessa
som fungerar i verkligheten eftersom vi inte kunnat ta del av de olika sätten. Vi har dock sett
att det finns två olika utförandesätt som används mest och att båda dessa ger ett
tillfredsställande resultat.

Luftning är egentligen det största problemet när det gäller fogning idag, eftersom det är en
sista skyddsåtgärd som kan se till att fogen fungerar som den ska även om något blir fel.
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2. Historia

Fogning är något som går tillbaka så långt i tiden som till de gamla egyptierna som tillverkade
ett sorts lim av kokade hudar och ben, idag har dock fogmassorna utvecklats så hud och ben
är inte längre en ingrediens.

Allt eftersom byggnaderna har förändrats har också sammanfogningen av de olika delarna
krävts förändring. För 2000 år sedan när romarna byggde sina akvedukter, gator och enorma
byggnader var sten huvudmaterialet. Då fungerade sammanfogningen av dessa bra med en
cementliknande massa, som efter att ha stelnat var ganska hård och inte kunde ta upp
mycket rörelser. Det fanns heller inget behov av att ta upp rörelser eftersom byggnaden
bestod av samma material, sten, och inte rörde sig nämnvärt. När vi idag är inne på 2000
talet har byggnaderna förändrats oerhört mycket. Idag består byggnaderna av flera olika
material som påverkas olika mycket av temperatur, fukt, och andra påfrestningar. Detta har
medfört att fogning mellan olika byggnadsdelar är avsevärt svårare. I dag måste en fog dels
hålla ihop de olika byggnadsdelarna, skydda mot fukt och vind samt ta upp de rörelser som
uppstår i en byggnad.

Efter andra världskriget fick Sverige tillgång till polymera råvaror, dessa gjorde att
fogmassorna kunde bli mer elastiska och beständiga och det är de vi idag kallar mjukfog.
Mjukfogen har varit mycket användbar sedan dess, speciellt i fasader där rörelserna är stora.
Att vi idag använder flera olika material tillsammans bidrar till att rörelserna kan öka,
dessutom ökar vidhäftningskraven på fogen väsentligt vilket gör att en mjukfog ofta krävs.
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3 Fogkrav

Fogar mellan betongelement kan vara ett problem, fogarna måste klara alla olika sorters
påfrestningar som uppstår mellan elementen. De faktorer som fogarna ska klara av för att
behålla sin funktion är:1

Rörelser i betongelementen

Fukt

Vind

Temperaturförändringar

Laster

Fogmassans funktion är:

Regn och fukttäthet

Vindtäthet

Värmeisolering

Ljudisolering

Utseende

Brand

3.1 Påverkan av regn och fukt 
En fasadfog måste vara dimensionerad så att inget vatten eller fukt kan tränga igenom in i
konstruktionen. Det man framförallt har dimensionerat för tidigare är slagregn och inte tagit
hänsyn till den fukt som kan transporteras på grund av temperaturskillnader mellan ute och
inneluften. Många böcker från 1970 talet tar upp ämnet om hur man ska gå tillväga för att
fogmassorna ska klara av att stöta bort vatten utifrån på bästa sätt, men det står ingenting
om fukttransporter på grund av temperaturskillnader.

Slagregn uppkommer då det regnar och blåser samtidigt, den mängd vatten som träffar
byggnadens vertikala yta kallas för slagregnsmängd. Denna beror på byggnadens placering,

1 Fogar i byggnaders ytterväggar/ Alf G. Jergling, Björn Nylander, Per G. Burström (1988)
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höjd och utformning. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när man utformar ett hus för att
minimera påverkan på fogarna. Är huset placerat på en plats där det ofta förekommer
mycket slagregn är det viktigt att utformningen är gjord på ett sådant sätt att vatten hindras
från byggnadens yta. Det görs med bl.a. långa takutsprång. Byggnadens höjd har också
betydelse för hur mycket vatten som fogarna ska dimensioneras för, vid höga hus träffar
större mängd regn byggnaden än vid låga vilket gör att också mer vatten rinner på fasaden
och då också på fogarna. Vid horisontella fogar används därför ofta en tröskel som försvårar
inträngning av vatten2.

Vatten och fukt kan ta sig in i konstruktionen på två olika sätt. Dels kan de komma utifrån
genom otätheter i fasadelementen och i fogarna men fukten kan också komma inne från
byggnaden. Ofta bildas fuktproblem pga. att tätningen mellan konstruktionen och
inomhusluften är för dålig. Fasadfogarna stänger ute vatten och fukt bra om de är utförda på
rätt sätt, dock är kunskapen för låg hos några entreprenörer vilket gör att fogen inte
uppfyller sin funktion som leder till att vatten och fukt kan tränga in i konstruktionen. Det är
viktigt att följa de rekommendationer som finns, SFR (Sveriges Fogentreprenörers
Riksförbund) har förenklade metoder som är bra och enkla för alla att följa vid
dimensionering av fogar, dock slarvas det mycket med detta på grund av okunskap och
lathet. En viktig del i fogningsarbeten är att använda sig av luftningssystem som gör att
vatten som tagit sig in i konstruktionen leds bort. Tidigare användes aldrig luftning men man
har märkt att fuktproblem minskas markant om det utförs på rätt sätt.

3.2 Påverkan av vind 
Fogar står generellt sett emot vind mycket bra. Vindkraften i sig brukar således inte vara
något problem och behöver heller inte dimensioneras för. Däremot måste fogen utformas så
att lufttryckskillnader över fasadväggen som orsakas av vinden inte medför täthetsproblem
hos fogen. Dessa täthetsproblem kan orsaka att vatten och fukt tränger genom de spruckna
fogarna. På byggnadens lovartssida blir det normalt ett övertryck vilket gör att fukt kan
tränga in i byggnaden som har ett lägre tryck. På läsidan däremot bildas ett undertryck vilket
gör att fukten istället kan vandra från insidan och ut i konstruktionen, därför måste detta
också beaktas i dimensioneringen2. För att minska tryckskillnader på fasadväggen använder
man sig också av luftning. Därför är luftning bra ur två synpunkter. Dels för att avleda vatten
som trängt in, dels för att minska tryckskillnader i väggen. Vinden kan också medföra att
tröskeln som används för att minska vattenflödet på fogen vibrerar. Detta kan då leda till att
ett obehagligt ljud uppstår, därför det är viktigt att tröskeln är förankrad väl i fasaden.2

2 Fogar i byggnaders ytterväggar/ Alf G. Jergling, Björn Nylander, Per G. Burström (1988)
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3.3 Påvekan av rörelser 
Betongelementen i fasader rör sig mycket, detta måste fogarna dimensioneras för så de kan
ta upp de rörelser som sker. Rörelser i fogar kan delas in i två grupper, irreversibla rörelser
och cykliska rörelser. Irreversibla rörelser är sådana som endast sker en gång, den vanligaste
och mest förutseende sker vid uttorkning av betong då den krymper3.

Cykliska rörelser uppkommer vid temperatur och fuktskillnader, hur stora dessa blir beror
på vilket material som används och hur stora elementen är. Leverantörerna av
betongelement har ofta data om sina material, dessa är viktigt att ta del av för att veta vilken
fogmassa som kommer att krävas3. När data samlas in om temperatur och fuktrörelser för
ett material används +/ amplituder som visar hur mycket materialet krymper respektive
utvidgar sig. Samma amplituder används också för att se hur stor en fogmassas
rörelseförmåga är, på så sett blir de enkla att jämföra. Men det går inte att konstruera en fog
med samma rörelseamplitud som ett materials, eftersom fogens amplituder har skett i ett
laboratorium. Man kan nämligen inte veta om fogens amplitud är noll när den härdat, det
kan vara så att fogen redan vid härdningen dragits ut en bit vilket gör att dess töjning sedan
blir kortare är vad proverna visat. De fogmassor som har god elasticitet påverkas dock inte
lika mycket av detta eftersom de efter en tid kan dra sig tillbaka till ursprungsläget. Dock
finns inga fogmassor som har 100% elasticitet4.

Betongelementen i fasader rör sig mycket, framförallt
beror detta på temperaturförändringar. I Sverige där
temperaturen varierar mycket under året är rörelserna
ofta stora och fogarna måste därför utformas därefter . För
att inte fogmassan ska spricka eller släppa väljs en
fogmassa som ska klara av de5 rörelser som uppkommer
hos betongelementen, fogmassan ska därför vara elastisk.
Man delar in fogmassor i grupperna LM (Low Model) och
HM (High Model). Skillnaden mellan dessa är antal
bindningar, HM har många bindningar som både är raka
och tvärgående medan LM har färre och mycket få
tvärgående. En LM fogmassa kan lätt dras ut utan större
krafter medan en HM fogmassa kräver större krafter för
att uttöjas. De kan dock dras ut lika långt. Se figur 3.

3 SFR Rekommendation nr. 8
4 SFR Rekommendation nr. 8
5 Johan Olofsson Sika

Figur 1. LM(Lågmodulär fogmassa)5

Figur 2. HM (Högmodulär fogmassa)5
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Figur 4. Plastisk bindning6 Figur 5. Elastisk bindning6

Figur 6. Skillnad plastisk och
elastisk töjning.

Att bildens krafter är 4 N
respektive 2 N har inget med
verkligheten att göra utan visar
endast att en HM fogmassa kräver
en större kraft för att töjas lika
mycket som en LM fogmassa. På
grund av att det i fasadelement är
stora rörelser används ofta LM
fogmassor eftersom påfrestningen
på vidhäftningsytorna då blir
mindre. Ska fogmassan däremot
användas där krafter verkar
vinkelrätt mot fogen, t.ex. i ett
industrigolv, är en HM fogmassa
generellt sett bättre då själva
fogmassan är starkare. För att
utesluta vidhäftningsbrott ska
alltså hållfastigheten i fogmassan vara mindre än vidhäftningskraften hos massan.

Man skiljer också på plastisk och elastisk fogmassa. Den plastiska har bara bindningar åt ett
håll och kan därför inte dra ihop sig efter uttöjning. Den elastiska har däremot bindningar åt
båda håll och kan då dra ihop sig efter uttöjning. Hur mycket den kan dra ihop sig beror på
hur mycket bindningar den har åt båda håll.6

3.4 Luftning 
Det finns många olika sätt att lufta en vägg genom. En metod som är vanlig och som fungerar
väl är att använda TDV rör. TDV står för tryckutjämning, dränering och ventilation och det är

6 Johan Olofsson Sika

Figur 3. Töjning LM resp. HM.
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precis vad det är. Det går helt enkelt ut på att dra ett rör från insidan av konstruktionen och
ut genom fogen. Detta rör leder ut vatten som tagit sig in i konstruktionen samt minskar
tryckskillnaderna i konstruktionen.

Röret ska enligt Hus AMA 98 vara av beständigt plastmaterial och ha en inre diameter av 8
10 mm, de ska också vara kapade i 45° och sticka ut
minst 3 mm utanför fogmassan. Centrumavståndet
mellan TDV rören ska vara högst 3 m. På SFR:s
hemsida finns också information om TDV rör där det
bl.a. står att det ska finnas ett rör i varje fogkryss.

Figur 7. Skiss TDV rör7

En annan väl prövad metod är Strängbetongmetoden. Vi går inte in i detalj på hur den
fungerar i detta arbete men man kan säga att en öppning lämnas i mellan blocken där vatten
kan transporteras ut.

Det finns också andra metoder som entreprenörer använder sig av. Några har egna lösningar
och vissa luftar inte alls. Att man använder sig av egna lösningar behöver inte betyda att de
skulle vara sämre än andra. Viktigt är dock att kunskapen är god och att man är säker på att
funktionen uppfylls. Finns inte den kunskapen är det säkrast att använda sig av TDV rör där
det finns bra förklaringar hur de ska utformas för att fungera på ett tillfredställande sätt.

7 HusAMA98
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4. Miljö

För att uppfylla miljökraven i en byggnad måste fogen klara av samma krav som resten av
byggnaden, därför är det viktigt att utförandet av fogen görs på rätt sätt. Materialen i
fogmassan påverkar miljön, kunskap om de olika materialen är därför viktig. Olika material
reagerar olika tillsammans därför kan en fogmassa vara bra ur miljösynpunkt på ett ställe
men sämre på ett annat.

4.1 Fogens uppgift ur miljösynpunkt 
Fogen har stor betydelse för god boendemiljö samt för att mögel – och rötskador inte bildas i
konstruktionen. Ofta sägs det att täta hus leder till att husets miljö försämras, detta är inte
sant utan problemet ligger till största del i att ventilationen är för dålig. Dessutom kommer
ett väl fungerande ventilationssystem att störas och inte fungera så som det är tänkt om
huset inte är bra tätat. Dålig tätning leder också till att drag uppstår i huset vilket upplevs
som otrevligt för människor. Därför ska man alltid försöka konstruera byggnaden så
noggrant som möjligt ut tätningssynpunkt8.

Fogen måste således också utformas noggrant för att bli så tät som möjligt. Det är många
olika aspekter som spelar in och de kan utformas på olika sätt. Man brukar säga att det finns
två grundläggande sätt att utforma en fog på, enstegstätning och tvåstegstätning. Med
enstegstätning menas att man tätar konstruktionen utifrån, i en tvåstegstätning tätar man
även konstruktionen inifrån för att förhindra fukt från inneluften att komma in i väggen. En
annan viktig del för att minska fuktskador och tryckskillnader i konstruktionen är att använda
sig av luftningskanaler. Vid övertryck i byggnaden kommer fuktig inomhusluft transporteras
till konstruktionen vilket gör att mögel – och rötskador kan uppstå. En del i
ventilationssystemets uppgift är att skapa undertryck i byggnaden för att minska
fukttransporten men det är inte alltid transporten sker inifrån och ut utan kan ibland
transporteras åt motsatt håll. Det är därför luftningskanalerna är viktiga, de transporterar ut
den fukt som tar sig förbi fasaden så att den aldrig når fuktkänsligt material i konstruktionen.
Luftningskanalerna kan vara utformade med TDV rör men det finns även andra metoder
såsom strängbetongmetoden som vi tidigare nämnt8.

4.2 Fogens miljöpåverkan  
Mellan fasadelement i betong används nästan uteslutande mjukfogar eftersom de har bra
rörelseupptagningsförmåga. I fasadelementen uppstår ofta rörelser på grund av
temperaturskillnader vilket leder till att fogen behöver god elasticitet.

8 www.sfr.nu



Fogar i prefabricerade betongelement Högskolan i Halmstad Vt. 2009

17

Många fogmassor har länge innehållit hälsofarliga ämnen, det mest vanliga är Pcb,
(polyklorerade bifenyler)det är mycket hälsofarligt och användes framförallt under 1960
och 1970 talet. Pcb innehåller ftalatbaserade mjukgörare som visat sig vara hälsofarliga och
därför har det politiskt beslutat att ämnet ska avvecklas. Därför pågår nu arbeten med att
sanera bort alla fogmassor som innehåller Pcb.9 Det är ett tidskrävande arbete som kräver
mycket miljösäkerhet. Ansiktsmasker och heltäckande kläder krävs vid saneringsarbetet.
Arbetet är mycket tidskrävande då det inte räcker att ta bort fogmassan utan även en del av
omgivande material där fogmassan varit fäst.

Isocyanater finns i polyuretanfogmassor som fortfarande används. Konsekvenserna av
inandning av dessa är allvarliga, de kan framkalla allergier och astma och i vissa fall också
allvarligare lungproblem. Hudkontakt kan dessutom ge eksem och irriterande hud, det finns
också misstankar om att det kan ge skador på luftvägarna. Drabbas man av detta måste
personen undvika att komma i kontakt med isocyanater vilket kan leda till att personen
måste byta jobb. Det är bara under själva fogningsarbetet som isocyanaterna frigörs och då
kan andas in, efter härdningen utgör isocyanaterna inga hälsoproblem. Det positiva är att
man har god kunskap om dess konsekvenser och hur de undviks på ett säkert sätt. Personer
som använder produkter med isocyanater måste genomgå en utbildning samt en
läkarundersökning enligt härplastföreskrifterna som ger ett tjänstbarhetsintyg10.

Polyuretanfogmassor indelas i olika grupper beroende på mängden isocyanater. De flesta av
dagens fogmassor innehåller relativt låga mängder, så låga att de inte går att mäta i luften.
Detta gör att risken att andas in så mycket att de skulle vara farligt för hälsan är mycket liten.
Däremot kan det fortfarande vara farligt om huden kommer i kontakt med dem, men när det
gäller isocyanater i fogmassan är risken inte särskilt stor för personer som inte jobbar med
dessa. Vid brand frigörs dock isocyanaterna igen men risken att någon person skulle komma i
kontakt med dessa då anses mycket liten10.

Kemikalieinspektionen har skrivit en lista som visar ämnen med farliga egenskaper. Denna
lista kallas för OBS listan. Listan är en rekommendation på ämnen som ska hanteras med
försiktighet och granskas extra innan användning. Dock visar den endast hur farliga ämnena
är i sig och inte hur de reagerar tillsammans med andra ämnen.

Däremot har kemikalieinspektionen tagit fram en annan lista som kallas
kemikalieinspektionens begränsningslista. Den tar upp ämnen som på något sätt är reglerad i
lagstiftningen, dock kan ett ämne vara förbjudet att använda inom ett användningsområde
men fullt lagligt inom ett annat.

9 www.sfr .nu

10 www.sfr.nu
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4.3 BASTALISTAN 
BASTA listan är ett register där byggprodukter som inte klassas som farliga ämnen finns
med. Ämnena bedöms utifrån egenskapskrav som produktens kemiska innehåll måste klara
av. Det är leverantören själv som bedömer om deras produkter ska vara med i BASTA
systemet. Genom att lägga ut en produkt i registret garanterar leverantören att produkten
uppfyller kraven, stickkontroller utförs av leverantörernas dokumentation för att säkerställa
att kraven uppfylls11.

Syftet med BASTA listan är att göra det enklare för användare att välja material som inte är
miljö och hälsofarliga. Att ta del av listan är enkelt och gratis och finns att hämta på
internet. EU har en liknande lista som kallas REACH, BASTA följer deras regelverk och
tillämningar. Följer man BASTA är man därför också säker på att man följer den europeiska
kemikalieförordningen. Vilka krav som finns på produkterna finns också registrerade på
BASTAs hemsida, http://www.bastaonline.se11.

BETA är ett annat register som tagits i bruk i april 2009, den liknar BASTA men där registreras
produkter som endast klarar mer grundläggande krav. Krav på miljö och
hälsoriskbedömning finns med i BETA registret vilket det inte gör i BASTA11.

BASTA drivs gemensamt av IVL, Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.
Utvecklingen av registret har skett gemensamt av Sveriges Byggindustrier, JM, PEAB, NCC,
Skanska och IVL . Utvecklingen har också skett med stöd från den Europeiska
utvecklingsfonden LIFE12.

11 www.bastaonline.se

12 www.bastaonline.se
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5. Fogmassor

Det finns nästan hur många olika fogmassor som helst, men eftersom vårt arbete är
preciserat till prefabricerade betongelement och fogning mellan dessa minskar antalet
tillgängliga fogmassor radikalt. Dock finns det många kvar att välja mellan, de flesta företag
som tillverkar fogmassor har en eller ett fåtal produkter som är framtagna för att användas
vid fogning av prefabricerade betongelement. Och på det stora hela är det inte någon större
skillnad mellan de olika fabrikaten.

5.1 Skillnader mellan fogmassornas kemiska uppbyggnad 
Idag finns det framförallt tre olika sorters uppbyggnad på fogmassor som passar till
prefabelement, det är Polyuretanbaserade fogmassor (PUR), Silan modifierad polyeter (SMP)
och en hybrid (PUR hybrid) som är en blandning mellan de två tidigare. SMP har nu ersatt
den tidigare MS fogmassan. Skillnaden mellan en Polyuretan (PUR) och en SMP är
framförallt deras olika härdsystem. SMP har bättre vidhäftning på ickeporösa material och
kan fås med uv stabilisator däremot är PUR bättre på porösa material men kan inte fås med
uv stabilisator.

Hos PUR hybriden har man försökt blanda de bästa egenskaperna från de andra två
fogmassorna, dvs. PUR hybriden är inte lika bra som PUR på porösa underlag, men betydligt
bättre än SMP. Hybriden är lika bra som SMP på ickeporösa underlag och mycket bättre än
PUR. SMP produkter och PUR hybriden innehåller aldrig isocyanater, som kan vara skadliga
för människor ur arbetsmiljömässig synpunkt.

För att illustrera skillnaden i tekniska egenskaper visar vi här en bild som föreställer
skillnaden i töjning mellan de olika kemiska uppbyggnaderna. Dessa bilder har vi fått av
Johan Olofsson på Sika.

Figur 8. Töjning av olika sorters fogmassor
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Bilderna visar hur långt det går att dra ut de olika fogmassorna och bilderna är tagna precis
innan varje massa släpper/spricker. Som man kan se på bilderna är det ganska stor skillnad
på hur stor töjningen blir med de olika sorternas fogmassor. Men det är som sagt inte bara
de tekniska egenskaperna som spelar roll, utan även saker som vidhäftning, hanterbarhet,
UV beständighet m.m. Därför är det viktigt att veta vilket som är den viktigaste funktionen
som fogmassan skall uppfylla.

5.2 Tillverkare av fogmassor 
De tillverkare som nämnts under våra intervjuer är: Sika, Tremco, Dana lim, Bostik och
AkzoNobel. Därför tänkte vi ta en lite närmare titt på dessa företag och vilka fogmassor de
rekommenderar till prefabelement.

5.2.1 Sika

Sika koncernen grundades 1910 i Schweiz utav Kaspar Winkler, deras huvudsäte ligger
fortfarande i Schweiz och de är verksamma i flera olika branscher. Deras huvudkunder är
byggindustrin (t.ex. byggentreprenörer, fabriksbetongtillverkare, m.m.) och fabriksindustrin
(t.ex. bilindustrin, tillverkare av maskiner m.m.). Sika Sverige startade 1950 och har idag ca
120 anställda som går att jämföra med hela koncernens 12900 anställda i totalt 70 länder13.

När vi intervjuade Johan Olofsson som är produktchef för lim i Sverige frågade vi om vilka
eller vilken fogmassa han i normala fall rekommenderar för fogning av prefabricerade
betongelement i fasader till bostadshus och industrier. Han svarade att det var beroende på
vilka förutsättningar som rådde, men att det oftast rör sig om 4 5 st. Den fogmassa som
generellt sett har använts oftast är Sikaflex 15LM, men det finns även Sikaflex 20AT, Sikaflex
AT Facade, Sikaflex Pro 2 HP samt Sikaflex Construction.

Följande data är hämtade från produktblad om fogmassorna. Vi bifogar produktbladen i sin
helhet i bilaga 1.

5.2.1.1 Sikaflex 15LM
Högelastisk polyuretanfogmassa
Klass 25LM enligt ISO 11600

Sikaflex® 15LM är en 1 komponent, högelastisk polyuretanbaserad fogmassa med
mycket god vidhäftning mot de flesta material. Sikaflex 15LM missfärgar inte
omgivande material och är övermålningsbar med de flesta färger dock ejmed
silikatfärg. OBS! Före målning bör förprov göras. Olika färger kan få problem med
torkning där fogen är övermålad.

13 http://sika.se/
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5.2.1.2 Sikaflex 20AT
PU Hybrid baserad fogmassa
1 komponent, högpresterande elastisk fogmassa baserad på avancerad PU Hybrid polymer

Fördelar
Uppfyller kraven i ISO 11 600, grupp F klass 25 LM
Rörelseförmåga 25%
Excellenta åldringsegenskaper
Gulnar ej
Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggmaterial
Utmärkta bearbetningsegenskaper
Klibbfri yta
Hög rivhållfasthet
Lösningsmedelsfri
Luktfri

5.2.1.3 Sikaflex AT Façade
Fogmassa för rörelsefogar med stora krav

Sikaflex® AT Façade är en 1 komponents fukthärdande elastisk fogmassa baserad
på silanterminerad polymer. Speciellt lämpad till rörelse och anslutningsfogar mot
porösa och icke porösa underlag. Utmärkt väderbeständighet och högsta UVbeständighet.

Fördelar
Uppfyller ISO 11600 F, Klass 25 LM
Rörelseförmåga 25%
Ger låg belastning mot fogytorna
Högsta UV beständighet, färgstabilitet och åldringsbeständighet
Utmärkt bearbetningsbarhet (lätt att extrudera, perfekt att glätta)
Utmärkt vidhäftning mot både porösa och icke porösa underlag
Primerfri mot många underlag
Övermålningsbar*
Lösningsmedelsfri
Silikonfri
Godkänd för brandfogning EI 120 (Se bild brandfogning)
(*Se avsnitt ”appliceringsförhållanden”)
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5.2.1.4 Sikaflex® PRO 2HP
Polyuretanfogmassa för rörelse och installationsfogar
Klass 25LM enligt ISO 11600

1 komponent, elastisk polyuretanfogmassa. Produkten är registrerad och uppfyller
kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Fördelar

Kort skinnbildnings och härdningstid
Lättsprutad och lättapplicerad
Härdar med hjälp av luftfuktighet utan att krympa och utan att avge gas, alkohol
eller syror.
Utmärkt vidhäftning mot de flesta underlag även om primer ej används.
Högelastisk
Utmärkta åldringsegenskaper och motståndskraft mot UV ljus, värme och kyla.
Övermålningsbar med de flesta färger dock EJmed silikatfärg.
OBS! Före målning bör förprov göras. Olika färger kan få problem med torkning
där fogen är övermålad.

5.2.1.5 Sikaflex Construction
1 komponent, elastisk polyuretanbaserad fogmassa

”Sikaflex® Construction är en elastisk, polyuretanbaserad fogmassa. Bäst lämpad
för utomhus applikationer.
Den är 1 komponents, färdig att använda och härdar med hjälp av luftfuktighet till
en elastisk fog. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska
produkter i BASTA.”

Fördelar

Rörelseupptagning ±25%
Utmärkt vidhäftning mot många underlag
Bubbelfri härdning
Utmärkt ”cut off” = ej trådbildning
Klibbfri yta
Högt rivmotstånd
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5.2.2 Tremco
Tremco grundades 1934 av William C. Treuhaft den första fabriken låg i Ohio USA. 1950 blev
Ljungdahls Färgfabrik den första licensierade tillverkaren av Tremcos produkter i hela
Europa. 2005 gick Tremco Europé ihop med det tyska företaget Illbruck och tillsammans
bildade de Tremco illbruck AB. Tremco illbruck AB i Sverige har idag 13 anställda och deras
huvudkunder är inom bygg, järn – färg, och glasbranschen. Tremco illbruck har totalt över
1000 anställda i 17 länder14.

När vi var i kontakt med Billy Ulvan och frågade vilken/vilka fogmassor han skulle
rekommendera i vårt fall, svarade han att han förmodligen skulle rekommendera deras
Dymonic. Dymonicen är storsäljare när det gäller fogmassor till prefabricerade
betongelement, den bygger på samma bindemedel som Dymeric vilken har mer än 30 års
bevisad livslängd.

Kort fakta om Dymonic som är hämtat från deras produktblad vilket bifogas i sin helhet i
bilaga 1.

Dymonic är en ”1 komponent elastisk polyuretanfogmassa med låg elasticitetsmodul och helt blockerade

isocyanater. Innehåller ej PVC eller mjukgörare, varför Dymonic är den enda 1 komponentens
polyuretanfogmassan på marknaden, som ej efterhärdar utan håller sig lika mjuk i årtionden. Är uppbyggd på
samma bindemedel som Dymeric, vilken har mer än 30 års bevisad livslängd.”

5.2.3 Dana lim 
Dana lim grundades i Danmark 1928 utav Kai Hansen i hans mors Hotel Postgaarden i Køge.
År 2006 etableras Dana lim i Sverige och det finns ett annat dotterbolag i Litauen. Men det
finns också representanter i flera andra europeiska länder. Idag producerar Dana lim över
400 olika lim och fogmassor på fabriken i Køge och utför ständigt nya forsknings och
utvecklingsprojekt.

Efter att ha rådfrågat Danalims kundtjänst fick vi reda på att de rekommenderar de MS
Byggfog 552.

Vi har hämtat följande info från Danalims produktblad som vi bifogar i bilaga 1.

5.2.3.1 Ms Byggfog 552
”MS Byggfog 552 tillhör den nya generationen av MS polymer
fogmassor, som kombinerar de bästa egenskaperna från siliconeoch
polyurethan fogmassor. Fogmassan härdar genom en reaktion
med luftens fuktighet, och biladar en elastisk fog, som kan klara
rörselse upp till +/ 25 %.”

14 http://www.tremco illbruck.com/ , http://www.tremco illbruck.se/
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5.2.4 Bostik 
Den första fabriken i Sverige låg i Helsingborg och stod färdig 1911 och hette då Boston
Blacking Company. Idag ägs Bostic AB av det franska företaget TOTAL SA, Bostik har idag
4650 anställda vid ca 50 produktions och försäljningsbolag världen över. Den nordiska basen
ligger i Helsingborg där de har samlat produktion, utveckling och administration under
samma tak15.

Vi kontaktade Bostik och de hade två fogmassor som de kunde rekommendera för vårt
ändamål och det var Silmax byggfog 2620 och uretan bygg 2637. Det som skiljer de båda
fogmassorna åt är den kemiska uppbyggnaden.

Från produktblad, som vi bifogar i bilaga 1, om fogmassorna har vi hämtat följande text:

5.2.4.1 Silmax byggfog 2620
Materialtyp: Silanterminerad polyol

”1 komp fogmassa för bl a anslutningsfogar i byggnader. Massan är lättapplicerad med hand eller
tryckluftsspruta. Efter reaktion medfuktighet härdar massan till ett elastiskt och beständigt gummi med god
rörelseupptagningsförmåga. Uppfyller kraven enl. ISO 11600 F 25LM.”

5.2.4.2 Uretan bygg 2637
Materialtyp: Polyuretan

”1 komponent fogmassa på polyuretanbas för bl a anslutningsfogar i byggnader. Massan är
lättapplicerad med hand eller tryckluftspruta och dess speciella konsistens gör att
tilltryckning och pinning är förenklade. Efter reaktion med fuktighet härdar massan till ett
elastiskt och beständigt gummi med god rörelseupptagningsförmåga. Den härdade fogen är övermålningsbar
(se vidare under Tekniska Data). Färgens vidhäftning kan förstärkas genom att sanda fogen med fin ren sand
omedelbart efter appliceringen av massan.”

15 http://www.bostik.se/
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5.2.5 AkzoNobel 
AkzoNobel grundades redan 1777 då och under den största delen av 1800 talet handlade
produktionen först och främst om kemikalier. Idag tillverkar och säljer AkzoNobel ett brett
sortiment av färg, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier. De har
60 000 anställda världen över och i Sverige arbetar ca 4000 på 20 olika platser16.

När vi kontaktade Akzo Nobels support berättade de att de hade en fogmassa för fogning
mellan prefabricerade betongelement. Deras fogmassa heter fasadfog S 20.

Vi har hämtat följande data från produktblad som bifogas i sin helhet i bilaga 1.

5.2.3.1 Casco Fasadfog S 20
Materialtyp: MS-polymer, Ftalatfri

 Extremt högelastisk. 
 Har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial utan primer. 
 Vid utvändig fogning mot betong ska betongen primas med 

Primer 12 eller Primer 21. Fogning mot färskt tegel kan kräva 
primer - vidhäftningsprov rekommenderas. 

 Har mycket god åldersbeständighet och bevarar elasticiteten. 
 Är övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger, se 

vidare nedan

5.3 Klassindelning 
Fogmassorna är uppdelade i olika klasser för att göra det enklare att välja rätt fogmassa. För
att få tillhöra en viss klass måste fogmassan genomgå tester och testresultaten måste visa
att fogmassan klarar av de krav som ställs för att få tillhöra respektive klass. Vid bestämning
av klass är det framförallt elasticiteten som spelar roll, och med det menas måttet på hur
mycket fogmassan går tillbaka efter att den töjts ut. När det gäller fasadfogar i
prefabricerade betongelement så måste dessa vara väldigt elastiska eftersom det kan uppstå
relativt stora rörelser och sättningar i en större byggnad. De klasser som finns är:

25 25% Högelastisk
20 20% Elastisk

12.5 E 12.5% Övervägande Elastisk
12.5 P 12.5% Övervägande Plastisk
7.5 7.5% Plastisk

Namn
Minsta

rörelseupptagande
förmåga

Klass enligt
ISO 11600

Tabell 1. ISO klasser fogmassor.

16 http://www.akzonobel.com/se/
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Med minsta rörelseupptagningsförmåga menas att fogmassan kan töjas en viss procent av
sin ursprungliga längd och sedan gå tillbaka till ursprungsläget utan att deformeras.
Procentsatsen visar hur långt fogmassan kan töjas totalt, därför när man räknar på 
en fogmassa mellan två element kan den töjas hälften av det för varje element. Se 
bild nedan 

Figur 9 Klass 25 LM

I klasserna 25 och 20 delas massorna upp i ytterligare två kategorier, nämligen LM och HM.

När det gäller prefabelement är det i princip bara 25 LM klassen som används, detta för att
få största möjliga elasticitet på fogen. Man vill ofta att fogmassan ska ha så låg
elasticitetsmodul som möjligt, detta för att undvika vidhäftningsbrott.
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6. Utformning av fog

”Väggar och fasadbeklädnader, fönster, dörrar, infästningar, del av ventilationssystem, fogar och
andra detaljer som genombryter eller ansluter mot väggar, skall utformas så att uppkomst av skadlig
fukt förhindras.” BBR 6:532 Vägg, fönster och dörr.

Det krav som BBR ställer är att det inte får tränga in någon fukt i konstruktionen via fogen,
men BBR säger inte hur fogen skall utformas i detalj. Detta leder till att en fog kan utformas
på många olika sätt bara den klarar av att hålla borta fukt. Även om BBR inte säger exakt hur
en fog skall utformas, har erfarenhet visat att bästa sättet att konstruera en fog på är att ha
ett yttre skikt som ser till att fukt inte kan tränga in i konstruktionen. Bakom detta skikt ska
det finnas en dränerings och luftspalt som kan leda vatten ut från konstruktionen ifall fukt
trängt förbi det yttre skiktet. Skiktens ångtäthet skall vara utformat på ett sätt som
förhindrar att nedfuktning genom diffusion och konvektion kan uppstå men att byggfukt och
ev. inträngande fukt kan torka ut. Till sist bör fogens värmeisoleringsförmåga vara minst lika
bra som den övriga väggens.

Första steget i utformandet av en fog är att dimensionera fogbredden. Detta kan göras på
ett flertal olika sätt, en del lite enklare och en del lite mer detaljerade. Enligt
betongvaruindustrins handbok, bygga med prefab, beräknas fogbredden först och främst
efter två parametrar. Dessa parametrar är rörelser i fogen och toleranser.

Rörelsen i fogen kan delas upp i två olika rörelser, och dessa är temperaturbetingade
rörelser samt fuktbetingade rörelser.
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6.1 Temperaturbetingade rörelser17

Temperaturbetingade rörelser är när materialet ändras pga. temperaturen. De största
rörelserna uppkommer där de största temperaturskillnaderna uppstår, dvs. i fasader mot
väster och söder. Men det är inte bara i vilket vädersträck som fasaden är placerad som
påverkar längdändringen utan även dess färg och uppbyggnad. Så för en svart fasad vänd åt
söder kan den årliga temperaturdifferensen uppgå till 100°C, medans för en ljus fasad är
samma differens inte mer än 75°C.

Längdändringens storlek kan i de flesta fall beräknas med uttrycket

L = a• t•L (1)

L = längdändring, mm

a = längdutvidgningskoefficient, °C (För betong är a = 11•10 6.)

t = temperaturvariation, ºC

L = elementets längd, mm

6.2 Fuktbetingade rörelser18

Fuktbetingade rörelser innebär att ett material ändrar volym när fukthalten förändras, detta
gäller för betong. Rörelsernas storlek beror alltså på hur mycket fukthalten förändras.
Betongen krymper när fukthalten krymper dvs. på vintern krymper betongen eftersom
kallare luft inte innehåller lika mycket fukt, och på sommaren sväller betongen eftersom
fukthalten ökar i den varmare luften.

”För en överslagsmässig bedömning kan den totala krympningen för de vanligaste
betongkvaliteterna antas variera inom intervallet 0,2–0,6 promille.”19

17 http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf
18 http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf
19 http://www.betongvaruindustrin.se/BookPDFs/BookChapter0.pdf sid 362
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6.4 Beräkning enligt bygga med prefab. 
När man räknat ut fukt och temperaturrörelserna måste man ta hänsyn till de toleranser
som gäller. De toleranser man måste ta hänsyn till är: tillverkningstoleranser,
utsättningstoleranser och monteringstoleranser.

När toleranserna är bestämda och man vet vilka rörelser som kan tänkas uppstå pga.
temperatur och fuktskillnader kan man räkna ut vilken bredd fogen måste ha. Detta görs
genom att lägga ihop de olika toleranser som finns samt att lägga ihop de rörelser som
uppstår. Dock kan detta, om man enbart tar de värsta toleranserna, ge väldigt breda fogar.
Det är inte säkert att kunden accepterar dessa breda fogar pga. estetiska skäl och i så fall kan
man försöka hitta mindre toleranser.

Figur 10. Beräkningsgång enl. bygga med prefab Figur 11. Toleransers inverkan
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6.5 Beräkning enligt SFR20   
Ett annat sätt att räkna ut fogdimensionerna är enligt SFR:s (Svenska Fogbranschens
Riksförbund) rekommendation nr. 1 som finns bifogad. I detta lite enklare sätt går man inte
in så noga på varje delmoment utan gör en mer översiktlig beräkning. Dock är detta en
förenklad version av SFRs Rekommendation nr. 8 som snart kommer komma ut på SFR:s
hemsida. Rekommendation nr. 8 tar i detalj upp hur man räknar ut alla de rörelser som
uppstår. I den förenklade versionen har hänsyn tagits till alla de rörelser som uppstår och en
säkerhetsmarginal har lagts på, detta för att fogen inte ska bli underdimensionerad utan ska
fungera varje gång. Vi bifogar hela Rekommendation nr.8 i bilaga 3. Det finns begränsningar
som säger att om inte annat anges i entreprenadhandlingarna så ska horisontal och
vertikalfogarna vara minst 12 mm och max 30 mm, dock minst 1/500 av de anslutande
elementens längd och bredd. Använder man två betongelement som är 7,5 m får man en fog
som ska vara 30 mm om klassen hos fogmassan är LM 25. Därför bör inte längre
betongelement än 7,5 m användas utan att de kontrolleras med noggrannare beräkningar.

Fogbredden = Elementlängd (mm) + Elementlängd (mm) (2)

500

De förutsättningar som gäller för att få använda denna formel är enligt SFR:

Fogmassan uppfyller kraven enligt ISO 11600 F 25 LM.
Fasadytterskivan består enbart av armerad betong och är infäst så att rörelserna
fördelas lika på fogarna på ömse sidor av elementet. Om det kan antas att detta inte
gäller bör man göra en särskild beräkning eller mätning av de förväntade
fogrörelserna.
Byggnadens bärande stomme består av armerad betong, varvid elementets
krympning motverkas av stommens.

20 http://sfr.nu/
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Fogdjupet (k) = Fogbredden + 3
5

6.6 Fogdjup 
Efter att fogbredden är bestämd måste också djupet på fogen dimensioneras. Detta görs
enligt vad vi förstår alltid med hjälp av följande tabell21.

Tabell 2. Fogdjup i förhållande till fogbredd Figur 12. Fogbredd, fogdjup

Det finns också en metod för att räkna ut fogdjupet istället för att kolla i tabell. Den ser ut så
här:

(3)

Som syns på figur 12 är fogen inte ”rak” utan ligger mot bottningslisten som är rund. Detta
är för att minska risken för vidhäftningsbrott. Om fogen hade legat på en plan bottningslist
skulle de dragspänningarna som uppstår vara lika stora i hela fogen. Men när man använder
sig av en rund bottningslist kommer arean i mitten vara mindre än ute i kontaktytorna. Detta
medför att det blir större dragspänningar i mitten vilken minskar risken för
vidhäftningsbrott.

21 HusAMA 98

Fogbredd b (mm) Fogdjup k (mm)

5 7 3 5

8 12 4 7

13 20 5 8

21 30 6 9

>30 10 12
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6.7 Beräkningsexempel 
Här följer ett beräkningsexempel där vi visar hur enkelt det är att räkna ut fogbredd enligt
SFR:s metod.

X= Fogbredd

Beräkning av fogbredd enligt ekvation 2.

Fogdjupet enligt tabell 2.

Fogbredd 24 mm ger fogdjupet ca 7 mm.

Eftersom de stora elementen rör sig mycket väljer vi en fogmassa av klassen 25 LM som har
väldigt god elasticitet och vidhäftningsförmåga.

Element 1 Element 2

X = 6000+6000 = 24mm
500
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6.8 Bottningslist 
Bottningslister används framför allt för att på ett enkelt sätt kunna ge fogmassan rätt djup i
förhållande till bredden. D.v.s. att stoppa fogmassan från att hamna för långt in i väggen där
den inte gör någon nytta.

De krav som finns på en bottningslist är enligt HusAMA:

Bottningslisten skall vara rund och ha en porfri yta.
Hårdhet och dimension skall anpassas så att listen utgör en stabil formbotten.
Vid användning tillsammans med elastiska fogmassor skall listen vara mjukare än
fogmassan sedan denna härdat.
Listen får inte skada eller missfärga fogmassa eller fogsidor .
I en ytterväggsfog, golvfog eller annan för fukt utsatt fog får list ha en fuktabsorption
av högst 5 volymprocent efter 1 veckas vattenlagring vid 20°C.
Listen får inte bilda gasblåsor i fogmassan.

6.9 Vidhäftning 
”Vidhäftningskontroll bör alltid utföras. Gör en provfog enligt fogmasseleverantörens anvisning med
en längd av minst en meter. Låt fogmassan härda ut och gör dragprov enligt RA 98 Hus, figur RA
ZSB/3. Brott i vidhäftningsytan får ej uppstå.”22

För att fogmassan överhuvudtaget skall göra någon nytta är det en förutsättning att den
fäster vid betongelementen, dvs. att vidhäftningen är tillräckligt bra. Först och främst måste
man genomföra kontroller på elementen så att de är rena och fria från t ex. smuts, formolja,
vax och andra ämnen som kan försämra vidhäftningen.

Något som är särskilt viktigt att kontrollera är att fogytorna inte är målade. Om detta skulle
vara fallet måste färgen slipas bort från ytan innan fogningsarbetet kan påbörjas. Ifall detta
inte görs spelar det inte någon roll hur bra fogmassan fäster på betongen eftersom det är
stor risk att färgens hållfasthet eller vidhäftning inte klarar av de påfrestningar som uppstår.

Något som också kan påverka vidhäftningen negativt är om betongplattan inte har torkat ut
tillräckligt, helst ska betongen ha fått härda i 28 dagar. Det går i vissa fall åtgärda ytfukt på
betongens kontaktyta genom att torka dessa med hjälp av en varmluftspistol, dock får inte
gasbrännare eller oljebrännare användas, innan fogningsarbetet påbörjas.

22 SFR rekommendation nr.1
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7. Slutsats

Efter att ha intervjuat och varit i kontakt med flera företag och personer i fogbranschen
tycker vi att det överlag finns väldigt goda kunskaper om fogningsarbetet.
Fogentreprenörerna har ofta väldigt lång erfarenhet vilket gör att de har goda kunskaper om
fogmassor och hur de ska utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. En sak som kanske kan vara
negativ i detta sammanhang är att entreprenörerna ofta går helt på sin erfarenhet och att
det inte finns så mycket riktlinjer för utförandet av fogningsarbetet. Vad som kanske skulle
behövas är lite mer nerskrivna riktlinjer och kanske någon sorts standardisering för att
underlätta för nya fogentreprenörer. Leverantörerna av fogmassor är de, i vår mening, som
har absolut bäst koll på hela förloppet, från tillverkningen av fogmassan fram till det att
livslängden på fogen är slut. De personer som vi tycker borde skaffa sig lite mer kunskap om
fogning är konstruktörer. De konstruktörer vi varit i kontakt med verkar inte veta riktigt hur
man skall gå till väga för att dimensionera en fog. Fast å andra sidan kan de få all hjälp och
support från leverantörerna av fogmassor, vilka gärna hjälper till med dimensionering och
information.

Vid dimensionering av fogbredd rekommenderar vi att konstruktörerna börjar använda SFR’s
rekommendation, där man tar elementlängd + elementlängd och delar med 500. Detta för
att det är ett väldigt enkelt sätt att räkna ut fogbredden och samtidigt är det ett sätt som
garanterar att fogbredden blir tillräcklig. Vi hade först tänkt göra ett beräkningsprogram där
konstruktören, eller den personen som skall dimensionera fogbredden, fick skriva in ett visst
antal förutsättningar för att sedan få ut en rekommendation på fogbredden. Trots att vi
bestämde oss för att inte göra detta program tänkte vi ändå gjort minst ett
beräkningsexempel med någon av de andra dimensioneringssätten för att visa skillnaderna
mellan dessa och SFR. Men när vi satt och försökte räkna fram svaren kom vi inte fram till
någonting alls eftersom formlerna var alldeles för svårtolkade och krångliga. På det stora
hela känns det som de andra sätten är alldeles för komplicerade för att de skall gå att
använda i verkligheten.

Vid val av fogmassa tycker vi att beställaren ska kontakta den leverantör av fogmassor som
företaget brukar använda, oftast har leverantörerna bara en, eller i värsta fall några få,
fogmassor som passar till fogning av prefabelement. Beroende på vilka förutsättningar som
gäller för ett bygge kan leverantören med all säkerhet rekommendera en fogmassa som
passar vid just det tillfället. Det är inte heller någon större skillnad mellan de olika
tillverkarna, däremot har SIKA större utbud än de andra leverantörerna vi varit i kontakt
med.
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När vi har kontaktat leverantörer har alla rekommenderat att man skall använda en massa
med klass 25 LM vid fogning i fasader av prefabelement. Därför kan vi med gott samvete
rekommendera att all fogning i fasader av prefabelement bör utföras med en fogmassa som
klarar kraven för att få tillhöra 25 LM klassen, i alla fall om man vill vara på den säkra sidan.
Det kan i vissa fall gå med en massa av lägre klass, men det är vid mindre rörelser vilket
oftast inte är aktuellt i prefabfasader.
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Bilaga 1
Produktblad fogmassor:

SIKA

Sikaflex 15LM

Sikaflex 20AT

Sikaflex AT Façade

Sikaflex PRO 2HP

Sikaflex Construction

TREMCO

Dymonic
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Tekniskt datablad 
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Sikaflex®-15LM 

1/3Sikaflex®-15LM1

Sikaflex®-15LM 
Högelastisk polyuretanfogmassa 
Klass 25LM enligt ISO 11600 

Användning 
Beskrivning Sikaflex®-15LM är en 1-komponent, högelastisk polyuretanbaserad fogmassa med 

mycket god vidhäftning mot de flesta material. Sikaflex-15LM missfärgar inte 
omgivande material och är övermålningsbar med de flesta färger dock ej med 
silikatfärg. OBS! Före målning bör förprov göras. Olika färger kan få problem med 
torkning där fogen är övermålad. Vid fogning i miljöer där klorgas, kvävgas eller 
ammoniakångor kan förekomma under härdningsprocessen, kontakta vår tekniska 
avdelning. 

Beständig mot:
■ söt-, salt- och kalkvatten 
■ utspädda mineralsyror 
■ utspädd lut 
■ vattenbaserade rengöringsmedel 

Temporärt beständig mot:
■ olja
■ bensin 
■ mineraloljor 
■ vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. 

Ej beständig mot:
■ klorerat vatten i t ex simbassänger 
■ organiska lösningsmedel 
■ koncentrerad lut 
■ mineralsyror. 

Sikaflex®-15LM är yttorr efter 4-5 timmar och härdar ca 1 mm/dygn vid +20°C och 
65% rf. Den är lätt att applicera även vid låga temperaturer. Sikaflex-15LM har 
mycket god åldringsbeständighet. 

Sikaflex®-15LM är typprovad vid Statens Provningsanstalt enligt HusAMA 83, 
intyg 85 M 41020. 

Brandfogning: Vid fogning i brandklassade konstruktioner är Sikaflex-15LM 
godkänd av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut enligt, SP, Borås, 
enligt provningsrapport 95R12638 för fogning i brandklass EI 120 (A/B 120) 
tillsammans med SikaBrandbottningslist RV585. 

Vid fogdjup >70 mm skall två dubbelvikta remsor brandbottningslist användas. 
Fogning skall ske från bägge sidor av fogen. Vid fogning av E-klassade 
konstruktioner används Sika®Brandbottningslist och Sika®Firesil. 

Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. 
Användning Sikaflex®-15LM används för rörelse- och konstruktionsfogar mellan betong- och 

lättbetongelement, tegel- och putsfasader, vid tätning runt fönster- och dörrkarmar, 
aluminiumpartier, genomföringar och infästningar. Den är särskilt lämplig för fogar 
med stora rörelser, t ex dilatationsfogar i prefabelement samt mot porösa material 
tack vare fogmassans elasticitet och låga töjmotstånd. Sikaflex®-15LM används 
även i smala golvfogar med rörelse upp till ±25% av fogbredden. För breda 
golvfogar rekommenderas Sikaflex®-11FC pga större tålighet mot mekanisk 
belastning.



2/32 Sikaflex®-15LM

Tekniska Data 

Typ 1-komp, högelastisk polyuretanbas. fogmassa. HusAMA 83, grupp 58, typ 583 
Färger ■ vit 

■ ljusgrå, NCS 1502-B 
■ brun NCS 6020-Y70R 
■ svart 
■ betonggrå NCS 2502-Y 
■ tegelröd NCS 3040-Y70R 
■ sandbeige NCS 1020-Y20R 
■ ockra NCS 1020-Y40R 
■ rosa NCS 1030-Y60R 
■ mörkgrå NCS 7000 
Specialfärger kan erhållas på begäran. 

Härdsystem Härdar med luftfuktighet. 
Konsistens Mycket lättsprutad, mjuk pasta. 
Volymvikt Ca 1,30 kg/l 
Hårdhet Shore A 15-20°

Bredd
(mm) 

Mittdjup 
(mm) 

5-7 3-5   
8-12 4-7   

13-20 5-8   
21-30 6-9   
>30 10-12   

Fogdimensionering enligt 
HusAMA 

Fogavstånd 
(m) 

Fogbredd 
(mm) 

0-2 10   
2-3,5 15   
3,5-5 20   
5-6,5 25   
6,5-8 30   

Fasadfogning i prefab-
element enligt DIN 18540 

Max tillåten fogbredd 35 mm. 
Appliceringstemp. +5ºC - +40ºC. 
Max tillåten rörelse ±30% drag/tryck. 
Yttorr Efter 4-5 timmar. 
Genomhärdad Härdar ca 1 mm/dygn vid +20ºC och 65% rf. 
Övermålningsbar Ja, med de flesta färger. 
Temperaturbeständighet -40ºC - +80ºC. 
Åldringsbeständighet Mycket god. 
Kemikaliebeständig God. 
Förbehandling Fogsidorna ska vara rena, torra och fria från olja, fett och lösa partiklar. Metallytor 

avfettas och löst sittande färg slipas bort. Fuktiga kontaktytor torkas med varmluft. 
OBS! Ej med gasol. 

Fogdimensionering Enligt HUSAMA 83 och DIN 18540. Se även tekniska data. 
Bottning Använd Sika®Bottningslist som har slutna celler och ej absorberar vatten (krav 

enligt Hus AMA). Listen skall vara ca 20% tjockare än fogens bredd. Använd ett 
trubbigt verktyg vid montering, så att listens ytskikt ej skadas. Om detta ändå skulle 
ske, vänta med fogning ca 24 timmar för att undvika blåsbildning i fogmassan. 
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Primning För att säkerställa god vidhäftning rekommenderas alltid primning. 
Erfarenhetsmässigt är det dock inte alltid nödvändigt för fogar som inte utsätts för 
väder och vind eller rörelser. Fogar utsatta för vattenbelastning skall dock alltid 
primas. För korrekt bedömning se Sika primertabell, www.sika.se. 

Dilatationsfogar i fasad mellan betong- och lättbetongelement, i puts- och tegel-
fasad skall alltid primas med Sika®Primer-3N. Fogar utsatta för mycket vatten skall 
primas. För målat och behandlat trä skall i tveksamma fall förprov göras eller 
kontakt tas med vår tekniska avd. Vid fogning av målade betongelement måste
kontaktytorna skrapas rena och primas. Fogning direkt mot betongelementfärg kan 
ge släppor pga separation i färgskiktet. 

Utförande Applicera Sikaflex®-15LM med Sika hand-, trycklufts- eller batteridrivna pistol. 
Pressa fogmassan mot underlaget, så att inga luftfickor uppstår. Avjämna direkt 
efter applicering med SikaFogpinne, som skall vara fuktmättad med såpvatten. 
Skydda fogen mot vatten under de första fem timmarna. Sikaflex®-15LM i 
anslutning till dricksvatten bör skyddas tre veckor efter applicering. 

Förpackning 12 patroner à 310 ml/krt. 20 ALU-påsar à 600 ml/krt. OBS! 310 ml finns endast i vit 
och ljusgrå. 600 ml finns i alla färger. 

Lagringstid Min 12 månader i obruten förpackning. Lagras torrt och svalt i max +25ºC. 
Åtgång 

Fogens mått Åtgång förp. 
B (mm) D (mm) 310 ml (lpm) 600 ml (lpm) 

6 4  12,9  25,0 
10 6  5,2  10,0 
16 7  2,8  5,4 
25 8  1,6  3,0 
30 12  0,9  1,7 

Rengöring Rengör verktyg och ta bort fläckar och fogspill med t ex ColmaRengöring eller 
Aceton. Härdad fogmassa kan endast avlägsnas på mekanisk väg. 

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.

Sika Sverige AB 
Veddestavägen 18-20 
Box 6009 
SE-175 06 Järfälla 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 
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Sikaflex®-20 AT 
PU-Hybrid baserad fogmassa 

Användning 
Beskrivning 1-komponent, högpresterande elastisk fogmassa baserad på avancerad PU-Hybrid 

polymer 
Användning Fogar i byggnader enligt DIN 18540, t ex elementfogar, runt dörrar och fönster, 

dilatationsfogar i fasader mm. Anslutningsfogar och rörelsefogar i lättbetong, trä 
och metall. 

Fördelar ■ Uppfyller kraven i ISO 11 600, grupp F klass 25 LM 
■ Rörelseförmåga ± 25% 
■ Excellenta åldringsegenskaper 
■ Gulnar ej 
■ Utmärkt vidhäftning mot de flesta byggmaterial 
■ Utmärkta bearbetningsegenskaper 
■ Klibbfri yta 
■ Hög rivhållfasthet 
■ Lösningsmedelsfri 
■ Luktfri 

Testrapporter Testad enligt DIN 18540-F, ISO 11 600 grupp F,klass 25 LM 
(testrapport SKZ, Würzburg). 

Tekniska Data 
Specifik vikt 
Färg
Härdsystem 
Härdningstid
Hårdhet Shore A
DIN 53 505 
Brukstemperatur 

Appliceringstemperatur 
Draghållfasthet 

Draghållfasthet vid brott 
DIN 53 455 
Elastisk återgång
DIN EN 27 389 
Rivmotstånd
DIN 53 515 
Max fogbredd 
Min. fogdjup för 
rörelsefogar 
Skinnbildningstid 

1,35-1,40 kg/l beroende på färg 
Vit, betonggrå 
Luft/fukt härdande 
Ca 2 mm/dygn 
~20º (efter 28 dygn vid +23ºC/50% RH 

Torr: -30ºC till +80ºC 
Våt: upp till +40ºC (temporärt +50ºC) 
+5ºC till +40ºC (underlag och massa) 
Vid 100% förlängning +23ºC ~ 0,30 N/mm² 
Vid   60% förlängning -20ºC ~ 0,50 N/mm² 
>1,5 N/mm² 

>80%

>9 N/mm 

35 mm 
8 mm 

1-2 tim 
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Underlag Rent och torrt, fritt från damm och lösa partiklar. Färg, cementhud och andra ytor 
med dålig hållfasthet måste avlägsnas genom slipning. Blås rent med tryckluft. 

Bottning Använd SikaBottningslist som har slutna celler och ej absorberar vatten (krav enligt 
HusAMA ). Listen skall vara ca 20% tjockare än fogens bredd. Använd ett trubbigt 
verktyg vid montering, så att listens ytskikt ej skadas. Om detta ändå skulle ske, 
vänta med fogning ca 24 timmar för att undvika blåsbildning i fogmassan. 

Applicering Applicera Sikaflex-20 AT med Sika hand-, trycklufts- eller batteridriven pistol. 
Pressa fogmassan mot underlaget så att inga luftfickor uppstår. Avjämna direkt 
efter applicering med fogpinne som skall vara fuktmättad med såpvatten. Vid låga 
temperaturer bör fogmassan förvaras i rumstemperatur före fogning för att under-
lätta applicering. 

Lagring Min 12 mån från produktionsdatum vid torr och sval lagring i oöppnad 
originalförpackning. Skyddas från direkt solljus. 

Primer SikaPrimer-AT för porösa underlag som t ex betong, lättbetong, cementputs och 
fibercement. 
SikaPrimer-3 för granit. Torktid min 30 minuter, max 5 timmar. 
OBS! För koppar och obehandlat stål måste SikaPrimer-AT användas. 
SikaCleaner-205 för icke porösa underlag som aluminium, rostfritt stål, pulverlack, 
PVC. Torktid min. 15 minuter. Primer används endast som vidhäftningsförbättrare. 
Den ersätter inte rengöring av fogytorna eller förbättrar dåliga ytor. 

Viktigt vid utförande ■ Otillräcklig ventilation (låg luftfuktighet) kan förlänga härdningstiden 
■ Silikonbaserade produkter som används samtidigt kan försämra fogmassans 

härdningsegenskaper 
■ Använd ej på betong som har behandlats med någon typ av yt-försegling 
■ Sikaflex-20 AT får ej användas till glasförsegling eller fogar som utsätts för 

konstant vattenbelastning 
Rengöring Ohärdad Sikaflex-20 AT tas bort med ColmaRengöring. Härdad massa kan endast 

tas bort mekaniskt. 
Förpackning 20 x 600 ml alupåsar/kartong. 
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.

Sika Sverige AB 
Veddestavägen 18-20 
Box 6009 
SE-175 06 Järfälla 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 
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Sikaflex® AT-Façade 
Fogmassa för rörelsefogar med stora krav 

Användning 
Beskrivning Sikaflex® AT-Façade är en 1-komponents fukthärdande elastisk fogmassa baserad 

på silanterminerad polymer. Speciellt lämpad till rörelse- och anslutningsfogar mot 
porösa och icke porösa underlag. Utmärkt väderbeständighet och högsta UV-
beständighet. 

Användning Sikaflex® AT-Façade används till fogning av rörelse- och anslutningsfogar mellan 
underlag som t ex betong, stål och andra metaller, tegel mm. 
Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. 

Fördelar ■ Uppfyller ISO 11600 F, Klass 25 LM 
■ Rörelseförmåga 25% 
■ Ger låg belastning mot fogytorna 
■ Högsta UV-beständighet, färgstabilitet och åldringsbeständighet 
■ Utmärkt bearbetningsbarhet (lätt att extrudera, perfekt att glätta) 
■ Utmärkt vidhäftning mot både porösa och icke porösa underlag 
■ Primerfri mot många underlag 
■ Övermålningsbar* 
■ Lösningsmedelsfri 
■ Silikonfri 
■ Godkänd för brandfogning EI-120 (Se bild brandfogning) 

(*Se avsnitt ”appliceringsförhållanden”)
Godkännanden/Tester DIN 18540 F, SKZ Würzburg  

ISO 11600 Grupp F, klass 25LM 
SNJF  
ASTM 
Brandtest EN1366-4:2006 EN 1363-1:1999 och i tillämpliga delar EN 1363-2:1999 
SP Borås Godkänd EI-120 Trä-Betong med brandbottningslist RV585 testP703653.

Produktdata
Färg Grå, vit, svart 
Förpackning 600 ml påse, 20 st/kartong 
Lagringsförhållanden/ 
lagringstid 

12 månader från produktionsdatum lagrad i oskadad originalförpackning under torra 
förhållanden och skyddad från direkt solljus i temperaturer mellan +10ºC och 
+25ºC. 

Tekniska Data 
Densitet (vid +20ºC) ~ 1,3 kg/l beroende på färg (DIN 53 479) 
Kemisk bas 1-komponents silanterminerad polymer (PU-hybridteknologi, fukthärdande) 
Skinnbildningstid ~ 80 minuter (+23ºC/50% r.h.) 
Härdningshastighet ~ 3 mm efter 24 tim (+23ºC/50% r.h.) 
Rörelseförmåga 25% LM 
Fogdimensionering Minsta/största fogbredd = 10 mm/40 mm 
Flytmotstånd 0 mm, utmärkt (DIN EN ISO 7390) 
Temperaturbeständighet -40ºC till +70ºC 
Mekaniska/Fysiska 
Egenskaper 
Rivhållfasthet ~ 5,5 N/mm2 (+23ºC/50% r.h.)  (DIN 53 515) 
Hårdhet Shore A ~ 25 efter 28 dagar (+23ºC/50% r.h.)  (DIN 53 505) 
Elasticitetsmodul 0,3 N/mm² vid 100% elongation (+23ºC) 

0,5 N/mm2 vid 100% elongation (-20ºC) (DIN EN ISO 8340) 
Brottöjning ~ 550% (+23ºC/50% r.h.)  (DIN 53 504) 
Elastisk återgång > 80% (+23ºC/50% r.h.)  (DIN EN ISO 7389 B) 
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Systeminformation
Appliceringsdetaljer 

Fogdimensioneringen måste anpassas utifrån rörelseförmågan hos fogmassan. 
Generellt måste fogbredden vara >10 mm och <40 mm.  
Förhållandet fogbredd, fogdjup ska vara ~ 2 : 1. 
Standarddimensionering för betongelement enligt DIN 18 540/tabell 3: 
Foglängd 2 m 2 - 3,5 m 3,5 - 5 m 5 - 6,5 m 6,5 - 8 m 

Beräknad fogbredd  15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 

Min. fogbredd 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 

Fogdjup 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 15 mm 

Minsta fogbredd runt fönster: 10 mm 
Alla fogar måste dimensioneras av föreskrivare och huvudentrepenör i enlighet 
med gällande, relevant standard pga att förändringar oftast inte är genomförbara i 
efterhand. Underlag för beräkning av nödvändig fogbredd är de tekniska värdena 
av fogmassa och inblandade material plus byggnadens förväntade belastning, 
dess konstruktion och dimension. 
Ungefärlig åtgång: 
Fogbredd 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 

Fogdjup 8 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 

Foglängd / 600 ml ~ 7,5 m ~ 4,5 m ~ 2,5 m ~ 1,6 m ~ 1,3 m 

Åtgång/fogdimen-
sionering

Bottning:  
Använd endast bottningslist av polyetenskum med slutna celler. 

Underlagens beskaffenhet Rent och torrt. Homogent. Fritt från olja och fett, damm och lösa eller sköra 
partiklar. Cementutfällningar, lösa partiklar samt okompatibel färg måste avlägsnas

Förbehandling/Primning Sikaflex® AT- Façade har normalt mycket god vidhäftning mot rena, fasta material 
utan någon speciell förbehandling. För optimal vidhäftning och vid kritiska, 
krävande applikationer som t ex flervåningshus, fogar utsatta för höga laster 
och/eller extrema väderförhållanden, måste speciella cleaners och primer 
användas. Vid osäkerhet om kompabilitet, gör egna försök först. 
Ej porösa underlag (t ex metaller, plaster, aluminium mm) måste rengöras med en 
finkornig nylonslipduk samt med Sika® Cleaner-205 applicerad med en ren 
pappersduk eller trasa. Avluftningstiden är minst 15 min. - max 6 timmar. 
För vissa metaller som t ex koppar och mässing, används Sika® Primer-3N som 
vidhäftningsförbättrare. 
Vid frekvent vattenbelastning eller långvarigt hög luftfuktighet, används  
Sika® Primer-3N för porösa underlag (betong, tegel mm) 
För detaljerad information om olika förbehandlingar se Primertabell för 
Sikaflex®/SikaBond® eller konsultera Sikas tekniska avdelning. 

Applicerings- 
förhållanden/begräns- 
ningar
Temperatur på underlag +5ºC min./+40ºC max. 
Lufttemperatur +5ºC min./+40ºC max. 
Underlagens fukthalt Torrt 
Applicerings- 
instruktioner 
Appliceringsmetod/ 
verktyg 

Sikaflex® AT-Façade är färdig att använda direkt ur patronen. 
Förbered fogen och underlaget enligt rekommendation. Montera bottningslist vid 
korrekt djup samt applicera primer, om nödvändigt. Placera patronen i lämplig 
appliceringspistol och applicera Sikaflex® AT-Façade. Fyll fogen fullständigt för att 
undvika luftfickor. 
Sikaflex® AT-Façade måste pressas ned i fogen för att fullständig kontakt med 
fogens sidor ska uppnås. 
Där man önskar skarpa kanter och/eller en extra fin foglinje, används med fördel 
maskeringstejp. Tejpen måste avlägsnas innan skinnbildning sker. Slutligen glättas 
ytan med lämpligt glättningsmedel. 

Rengöring av verktyg Verktyg och appliceringsutrustning rengörs omedelbart med Sika® Remover-208. 
Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt. 
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Viktigt att veta/ 
Begränsningar 

För att få Sikaflex® AT-Façade att härda korrekt måste det finnas tillräckligt med 
relativ luftfuktighet.  
Elastiska fogmassor bör generellt inte övermålas. Om övermålning sker kan 
krackelering och klibbighet samt viss missfärgning uppstå.  
Kompabiliteten måste testas enligt DIN 52 452-4. 
Färgvariationer hos fogmassan kan uppstå om det exponeras av kemikalier, höga 
temperaturer eller UV-strålning. Sådana missfärgningar påverkar dock inte limmets 
tekniska egenskaper eller hållbarhet negativt. 
Innan användning mot natursten bör Sikas tekniska avdelning konsulteras. 
Använd inte Sikaflex® AT-Façade vid försegling av glas, mot bitumenbaserade ytor, 
naturgummi, EPDM-gummi eller mot byggnadsmaterial som avger oljor, mjukgörare 
eller lösningsmedel som kan påverka limmet negativt.  
Använd inte mot PE, PP, Teflon och vissa mjukgjorda syntetiska material 
(kontrollera först genom egna tester eller konsultera Sikas tekniska avdelning). 

Brandfogning

Brandklass 
Test P703653

Förseglings-
material

Material 
(A/B)

Fogdjup Fogbredd Förseglingsdjup Drevdjup 
(mm)

EI-120 Sikaflex® AT-
Façade 

Trä/Lbtg 95 30 ca 20  55

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.

Sika Sverige AB 
Veddestavägen 18-20 
Box 6009 
SE-175 06 Järfälla 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 
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Sikaflex® PRO-2HP 
Polyuretanfogmassa för rörelse- och installationsfogar 
Klass 25LM enligt ISO 11600 

Användning 
Beskrivning 1-komponent, elastisk polyuretanfogmassa. Produkten är registrerad och uppfyller 

kriterierna för kemiska produkter i BASTA. 
Användning Avsedd för de flesta fogar såväl inom- som utomhus som t ex: 

■ Dilatationsfogar i prefabelement 
■ Installationsfogar 
■ Fogar runt dörrar och fönster 
■ Fogar i fasader

Vid fogning i miljöer där klorgas, kvävgas eller ammoniakångor kan förekomma 
under härdningsprocessen, kontakta vår tekniska avdelning.

Fördelar ■ Kort skinnbildnings- och härdningstid 
■ Lättsprutad och lättapplicerad 
■ Härdar med hjälp av luftfuktighet utan att krympa och utan att avge gas, alkohol 

eller syror. 
■ Utmärkt vidhäftning mot de flesta underlag även om primer ej används. 
■ Högelastisk 
■ Utmärkta åldringsegenskaper och motståndskraft mot UV ljus, värme och kyla. 
■ Övermålningsbar med de flesta färger dock EJ med silikatfärg.  

OBS! Före målning bör förprov göras. Olika färger kan få problem med torkning 
där fogen är övermålad. 

Testrapporter Testad enligt ISO 11600, BS 4254-1983, BS 5889, US-FS-TT-S-002300c Type 2, 
Class A, SNJF: WRC godkänd för kontakt med dricksvatten REF. 0110510. 
SITAC Typgodkännande 0158/05. 

Tekniska Data 
Typ 
Densitet 
Färg
Härdsystem 
Hårdhet Shore A 
Yttorr
Härdningshastighet 
Appliceringstemperatur 
Temp.beständighet 
Brottöjning
Draghållfasthet 
Elastisk återgång 
Max tillåten rörelse 
Rivmotstånd 
Åldringsbest. 

1-komponents polyuretanfogmassa 
1,25 kg/liter 
Vit, betonggrå 2502-Y, mellangrå 5502-Y, kiselgrå 2505-G80Y 
Härdar med luftfuktighet 
20-25
Ca 2 timmar 
2 mm/24 timmar 
+5ºC till +40ºC 
-30ºC till +80ºC 
>800% (DIN 53455) 
>1,5 N/mm² (DIN 53455) 
>80%
25% av fogbredden 
>7 N/mm20 (DIN 53515) 
Mycket god 

Förbehandling Fogytor skall vara rena, torra och fria från olja, fett och lösa partiklar. Metallytor 
avfettas med Sika®Cleaner-205 och löst sittande färg slipas bort. 

Utförande Applicera Sikaflex® PRO-2HP med Sika hand- trycklufts- eller batteridriven pistol. 
Pressa fogmassan mot underlaget så att inga luftfickor uppstår. Avjämna direkt 
efter applicering med fogpinne som skall vara fuktmättad med såpvatten. Vid låga 
temperaturer bör fogmassan förvaras i rumstemperatur före fogning för att 
underlätta applicering. 

Bottna fogen med SikaBottningslist som skall vara ca 20% tjockare än fogbredden. 
Undvik att skada listens ythud. Om så sker, vänta med fogning ca 24 tim för att 
undvika ev. blåsbildning i fogmassan. 
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Viktigt att tänka på Foga inte då stora temperaturvariationer är att vänta mellan dag och natt, t ex klara 
försommardagar. Fogmassan hinner då inte härda tillräckligt för att uppta de stora 
rörelser som uppstår, och sk kohesionssprickor kan uppstå. Låg luftfukthalt ökar 
härdningstiden. 

Primning För att säkerställa god vidhäftning rekommenderas alltid primning. 
Erfarenhetsmässigt är det dock inte alltid nödvändigt för fogar som inte utsätts för 
väder och vind eller rörelser. Fogar utsatta för vattenbelastning skall dock alltid 
primas. För korrekt bedömning se Sika primertabell. www.sika.se 

Dilatationsfogar i fasad mellan betong- och lättbetongelement, i puts- och tegel-
fasad skall alltid primas med SikaPrimer-3N. Fogar utsatta för mycket vatten skall 
primas. För målat och behandlat trä skall i tveksamma fall förprov göras eller 
kontakt tas med vår tekniska avd. Vid fogning av målade betongelement måste
kontaktytorna skrapas rena och primas. 
Fogning direkt mot betongelementfärg kan ge släppor pga separation i färgskiktet. 
Dilatationsfogar i fasad mellan betong- och lättbetongelement, i puts- och 
tegelfasad skall alltid primas med SikaPrimer-3N. Fogar utsatta för mycket vatten 
skall primas. För målat och behandlat trä skall i tveksamma fall förprov göras eller 
kontakt tas med vår tekniska avd. Vid fogning av målade betongelement måste
kontaktytorna skrapas rena och primas. Fogning direkt mot betongelementfärg kan 
ge släppor pga separation i färgskiktet. 

Brandklass 
Tg-bevis nr 0158/05 

Förseglingsmaterial Material (A/B) Fogdjup Fogbredd Förseglingsdjup Drevdjup (mm)

EI-90 Sikaflex® PRO-2 HP Trä/Lbtg 95 30 ca 12 71

Fogdimensionering Bredd Mittdjup  
 5-7  3-5  
 8-12  4-7  
 13-20  5-8  
 21-30  6-9  
 >30  10-12  

Förpackning ALU-påsar 20 x 600 ml/kartong. 
Lagringstid Min. 15 månader vid torr och sval förvaring. 

Åtgång Fogens mått Åtgång  
Bredd (mm) Djup (mm) 600 ml (lpm)  

6 4 25,8  
10 6 10,4  
16 7 5,6  
25 8 3,2  
30 12 1,8  

Rengöring Rengör verktyg och ta bort fläckar och spill med ColmaRengöring eller Aceton. 
Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. 
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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.

Sika Sverige AB 
Veddestavägen 18-20 
Box 6009 
SE-175 06 Järfälla 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 
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Sikaflex®-Construction
1-komponent, elastisk polyuretanbaserad fogmassa 

Användning 
Beskrivning Sikaflex®-Construction är en elastisk, polyuretanbaserad fogmassa. Bäst lämpad 

för utomhus applikationer. 
Den är 1-komponents, färdig att använda och härdar med hjälp av luftfuktighet till 
en elastisk fog. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska 
produkter i BASTA. 

Användning För fogar i byggnader 
■ balkonginfästningar 
■ på betong 
■ på lättbetong 

För anslutningar i byggnader 
■ runt dörrar och fönster 
■ fasad- och metallinklädnader och betongelement 

Förseglingar av fogar i trä- och metallkonstruktioner 
Använd inte Sikaflex®-Construction som glasförsegling, i golvfogar eller i fogar som 
utsätts för konstant vattenbelastning. Före användning mot natursten - kontakta vår 
Tekniska avdelning. 

Fördelar ■ Röreseupptagning ±25% 
■ Utmärkt vidhäftning mot många underlag 
■ Bubbelfri härdning 
■ Utmärkt ”cut-off” = ej trådbildning 
■ Klibbfri yta 
■ Högt rivmotstånd 

Produktdata
Färg

Förpackning 
Lagring
Hållbarhet
Test

Betonggrå, vit 
Färgvariationer kan uppstå beroende på kemikalier, hög temperatur, UV-strålning 
(speciellt gällande vit kulör). Färgförändringar påverkar inte massans tekniska eller 
skyddande egenskaper 
Aluminiumpåsar à 600 ml (20 påsar/kartong) 
Torrt och svalt i max +25ºC 
Min. 12 månader 
ISO 11 600 25 LM 
SITAC Typgodkännande 0158/05. 

Tekniska Data 
Densitet (vid +20°C) 
Kemisk bas 
Härdningshastighet 
Rörelseförmåga 

Ca 1,33 g/m, DIN 53479 
1-komponent polyuretan 
>1 mm/24 tim, DIN 50014-23/50-2 
±25 % av genomsnittlig fogbredd 

Mekaniska
egenskaper 
Dragpåkänning vid 
100% töjning <0,4 Mpa (+23°C) 
Hårdhet Shore Aº Ca 25, DIN 53505 
Elastisk återgång >70%, DIN EN 27389 
Skinnbildning Ca 1 tim. 
Temperaturresistens -40ºC till +70ºC 
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Utförande 

Förbrukning En ALU-påse om 600 ml räcker till ca 5,5 lm fog vid bredd 15 mm och djup 7 mm. 
Underlagstemperatur +5ºC till +40ºC 
Appliceringstemperatur +5ºC till +40ºC 
Förbehandling Kontaktytorna skall vara rena, fasta, torra och fria från fett, smuts och lösa partiklar.

Bottning: Bottna fogen med Sika®Bottningslist som skall vara ca 20% tjockare än 
fogbredden. Undvik att skada listen vid monteringen. Om den ändå skadas bör man 
vänta ca 24 timmar innan fogning för att inte listen skall förorsaka blåsbildning i 
fogmassan. 

Appliceringsmetod Applicera Sikaflex®-Construction med hand- eller tryckluftsspruta. Pressa 
fogmassan mot underlaget så att det inte bildas några luftfickor. Avjämna efter 
applicering med en fogpinne som är mättad med såpvatten. Undvik att blöta ner 
fogsidorna vid avjämningen. 

Notera vid utförande Kontrollera att fogen har tillräcklig bredd för elementlängden. Se Sika Foghandbok 
på www.sika.se.  

Rengöring av verktyg Ohärdad Sikaflex®-Construction kan tas bort med ColmaRengöring eller lacknafta. 
Härdad Sikaflex®-Construction kan endast avlägsnas mekaniskt. 

Brandfogning

Brandklass
Tg-bevis nr 
0158/05 

Förseglingsmaterial Material 
(A/B)

Fogdjup Fogbredd Förseglings
djup

Drevdjup 
(mm)

EI-90 Sikaflex®-Construction Trä/Lbtg 95 30 ca 12 71

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.

Sika Sverige AB 
Veddestavägen 18-20 
Box 6009 
SE-175 06 Järfälla 
Sverige 

Tel. +46 8 621 89 00 
Fax +46 8 621 89 89 
www.sika.se 







DANA LIM A/S

Fysiska / kemiska data: 
Fogmassa:
Typ:  MS-hybrid polymer, 1-komponent 
Fungicidbehandlad: Nej 
Konsistens:  Pasta, tixotropisk massa 
Densitet:  ca. 1,5 kg/liter 
Hållbarhet:  Min. 1 år  i oöppnat  emballage vid torr och sval lagring. 
Emballage:   

Varenr. Kulör Emballage TUN-nr. 
53615 Vit 290 ml patron 5118474 
53616 Grå 290 ml patron 5118475 
53619 Brun 290 ml patron 5208877 
53620 Svart 290 ml patron 5208878 

Härdad  fogmassa:
Övermålningsbar: Ja 
Hårdhet:  ca. 26 Shore A 
Elasticitetsmodul:  max. 0,5 N/mm
Elasticitet:  +/- 25 % 
Beständighet:  Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C 
  Klimatisk åldring: god 

God beständighet mot  vatten, havsvatten, alifatiska lösningsmedel, olja, fett, förtunnade  
oorganiska syror och baser. Ej  beständig mot  koncentrerade syror och klorerade organiska 
lösningsmedel. 

Produktbeskrivning & användning:
MS Byggfog 552 tillhör  den nya generationen  av MS-polymer 
fogmassor, som  kombinerar de bästa egenskaperna  från silicone- 
och polyurethan-fogmassor. Fogmassan härdar genom  en reaktion 
med luftens fuktighet, och biladar en elastisk fog, som  kan klara 
rörselse upp  till +/- 25 %.  

MS Byggfog 552 är helt luktfri, neutral och snabbhärdanade, kan 
övermålas och har en utmärkt  beständighet mot  klimatiska 
belastningar.  

MS Byggfog 552 används till nästan alla former av byggobjekt både 
ute och inomhus. Den är speciellt lämplig till expansionsfogar, 
fasadfogar och tätningsobjekt där man tidigare skulle valt 
siliconefogmassa, men nu önskar byggfogens övermålningsbarhet 
och anpassningsbarhet. 

Medlem av   SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund. 

MS Byggefuge 552 - Revideret 22.05.2006 - Side 1/2

MS Byggfog 552 är helt luktfri, neutral och 
snabbhärdanade, kan övermålas och har en 
utmärkt  beständighet mot  klimatiska 
belastningar.  

Produkt Information: 

Neutral, hög-elastisk och övermålningsbar   

MS Byggfog 552 

www.danalim.dk 

DK 
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Bruksanvisning: 
Dimensionering av fogen: Fogar där det används MS Byggfog 552  bör dimensioneras så att rörelsen av den fria 

fogsubstansen är under +/- 25 %.  Använd bottningslist i rätt dimesion, som placeras enligt 
det planerade fogdjupet.  Fogdjupet är normlat hälften av fogbredden, smala fogar görs som 
regel kvadratiska. 

Förberedning  av material: Fogkanterna  skal vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm,  och lösa partiklar.  
MS Byggfog 552  kan användas utan primer på de flesta ytor som,  glas, de flesta metaller, 
de flesta målade ytor samt de flesta plasttyper. För optimal vidhäftning rekommenderas det 
att använda Primer 960 på täta ytor som t.ex. rostfritt stål eller Primer 961 på porösa ytor som
tegel och betong. 

Då det i praktiken kan förekomma variationer i de olika materialen, bör det alltid utföras 
noggranna vidhäftningstester före start av fogning – särskilt stora – objekt. Det 
rekommenderas att använda maskeringstejp, som avlägsnas direkt efter applicering av 
fogmassan. 
För mer detaljerade upplysningar hänvisas till brochyren 
”Fogmassor – Produktöversikt och användning” 

Användningstemperatur: Kan appliceras  vid temperaturer från  +5 °C till +40 °C. 

Applicering:  Patronens skruvtopp skärs  med en skarp kniv, därefter själva fogspetsen  tillskäres  
  med ett snett  snitt, som är något mindre än  fogens bredd. Fogmassan appliceras 

med hjälp av hand- eller tryckluftspistol. 

Härdning:   2 – 3 mm/dygn  vid 23 °C och 50 % RF. 
7-8 mm per vecka  vid 23 °C och 50 % RF. 
Fogmassan härdar långsammare vid lägre temperaturer och lägre luftfuktighet. 

Efterbehandling: Efter härdning kan MS Byggfog 552  övermålas med de flesta  målningstyper. På grund  
av  de många olika produkter på marknaden, rekommenderar  vi dock att man gör prov, 
särskilt vid användning av långsamt torkande alkydfärger/lacker. För optimal vidhfäftning 
rekommenderas att fogmassan torkas med sprit alldeles före övermålning, särskilt om det 
gått en tid från fogning till att övermålning skall påbörjas.  

Rengöring: Verktyg rengörs- och fogmassa avlägsnas  med DANA Wipes 915 eller terpentin. Härdad 
fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud tvättas med vatten och tvål. 

För fler upplysningar och goda råd, hänvisas till brochyren ”Fogmassor – 
Produktöversikt och användning”, eller kontakta Teknisk service. 

MS Byggefuge 552 - Revideret 22.05.2006 - Side 2/2

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och 
arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås 
vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. 

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor. 

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600  KØGE – DANMARK – www.danalim.se
TEL: 046 - 57070 - FAX  +45 56 64 00 90   



SILMAX BYGGFOG 2620
Beskrivning av produkt
1-komp fogmassa för bl a anslutningsfogar i
byggnader. Massan är lättapplicerad med
hand-eller tryckluftsspruta. Efter reaktion med
fuktighet härdar massan till ett elastiskt och
beständigt gummi med god
rörelseupptagningsförmåga. Uppfyller kraven
enl. ISO 11600 F-25LM.

Användningsområden
För in- och utvändiga rörelsefogar i betong-,
tegel- och metallfasader samt runt trä-, metall
- och PVC-fönster.
Fogmassan bör inte appliceras i direkt
kontakt med papperstape

Arbetsbeskrivning
Förbehandling av ytor Alla ytor måste vara
torra och fria från fett och damm. Olje- och
fettrester, framförallt på metall, glas etc
avlägsnas. Murbruksrester och cementslamm
avlägsnas mekaniskt. Hög fuktighet i betong

försämrar vidhäftningen. Vittrad
målning på metall och trä är olämpligt som
underlag.
Primerbehandling Vid fogning mot sugande
underlag, som t ex betong, tegel och ej
ytbehandlat trä, skall Primer 5075 användas.
Sugande underlag skall alltid primas med
Bostik Primer 5075.
 Mot ej sugande fogytor, som t ex glas,
keramik, galvaniserad plåt, aluminium,
polyester, PVC och lackerade ytor, användes
ej primer, men för rengöring och bästa
vidhäftning av dessa material rekommenderas
förbehandling med Bostik
Cleaner & Activator.
Bottningsmaterial Fogen bottnas med Bostik
Bottningslist och fixeras på avsett fogdjup.
Undvik skador på bottningslisten eftersom
det i sin tur kan skada fogmassan.
 I grunda fogar där rund bottningslist ej får
plats kan släta skumprofiler eller polyetentape
användas.

 Bottningsmaterial som är olje-, tjär- eller
bitumenhaltigt, hampa eller mineralull skall ej
användas.

Applicering av fogmassan Fogen fylles väl samt
tryckes till för bästa kontakt mot fogytorna
och efterslätas med en fogpinne som
doppats i svagt såpvatten.

Fogdimensionering En rörelsefog skall
dimensioneras enl. tumregeln i förhållandet
bredd/djup 2/1.
Fogens bredd bör ej vara under 5mm eller
över 30 mm. Se vidare nedanstående
exempel på dimensionering enl. Hus AMA
98:

Miljö och hälsa
Se säkerhetsdatablad för information.

Teknisk data

Egenskaper före applicering
Materialtyp Silanterminerad polyol

Konsistens Tixotrop smidig massa

Densitet 1,4

Arbetstemperatur +5 till +35ºC

Rengöringsmedel MEK, etylacetat, white spirit (ej härdad produkt)

Lagringstid Minst  9 månader i obruten förpackning. Lagras torrt
och svalt.

Förpackning 600 ml påse/korv

Egenskaper efter applicerig
Skinnbildning ca 1 tim vid 23ºC, 50 % RF. Bearbetningstid ca 40 min.

Härdning 1 dygn = 3 mm. 7 dygn = 10 mm.

Hårdhet ca 26ºShore A, 14 dygn, +25ºC, 50% RF

Rörelseupptagning ± 25%

Temperaturbeständighet -30 till +80ºC, temporärt +100ºC

Åldringsbeständighet Mycket god

Kemikaliebeständighet God vid kontakt med utspädda syror, lut och
lösningsmedel.

Övermålningsbar Ja, med dispersionsfärger. Lösningsmedelsfärger kan
störa härdningen, provning rekommenderas.

PRODUKTDATABLAD
Version 200710.001-001
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URETAN BYGG 2637
Beskrivning av produkt
1-komponent fogmassa på polyuretanbas för
bl a anslutningsfogar i byggnader. Massan är
lättapplicerad med hand- eller tryckluftspruta
och dess speciella konsistens gör att
tilltryckning och pinning är förenklade. Efter
reaktion med fuktighet härdar massan till ett
elastiskt och beständigt gummi med god
rörelseupptagningsförmåga.
Den härdade fogen är övermålningsbar (se
vidare under Tekniska Data). Färgens
vidhäftning kan förstärkas genom att sanda
fogen med fin ren sand omedelbart efter
appliceringen av massan.

Användningsområden
För in- och utvändiga rörelsefogar i betong-,
tegel- och metallfasader samt runt trä-, metall
och PVC-fönster.

Arbetsbeskrivning
Förbehandling av fogytorna.
Alla ytor måste vara torra och fria från fett
och damm. Olje- och fettrester, framför allt
på metall, glas etc
avlägsnas med exempelvis MEK.
Murbruksrester och cementslam avlägsnas
mekaniskt. Vittrad målning på metall och trä
är olämpligt som underlag. Vid fogning mot
målade ytor rekommenderas provfogning för
att bedöma primerbehovet och eventuell risk
för färgförändring mot speciellt vitfog.

Primerbehandling
Bostik 2637 har mycket bra vidhäftning till de
flesta byggmaterial utan primer. Vidhäftningen
kan dock i vissa fall förbättras på t ex sugande

och porösa ytor genom primning med Bostik
Primer 5075. För att minska risken för
blåsbildning i fogen pga fukt från fogytorna
används Primer 5075 som fuktspärr.
Primern stryks på underlaget och skall torka
minst 15 minuter och högst 4 timmar före
appliceringen av fogmassan.

Rekommendationer
Ingen primer: Keramik, porslin, stengods, glas,
aluminium, rostfritt stål, plastlaminat, polyester
och polyuretan.
Primer 5075: Betong, cementputs, lättbetong,
gips och obehandlat trä. Dilatationsfogar i
fasader mellan betong- och
lättbetongelement samt i puts- och
tegelfasader.
Allmänt: För fogning mot målade ytor
rekommenderas provfogning pga färgernas
varierande sammansättning och kvalitet.

Förbehandling av fogar
Fogen bottnas med t ex Bostik Bottningslist
och fixeras på riktigt fogdjup. För att undvika
skador på bottningslisten, vilket kan ge
blåsbildning i fogen, monteras listen med
trubbiga, släta verktyg eller med roller. I fogar
med fast botten, där rund bottningslist ej får
plats, läggs släta skumprofiler eller
polyetentejp för att förhindra att fogmassan
häftar mot fogbottnen. Olämpliga
bottningsmaterial är sådana som är olje-, tjär-
eller bitumenhaltiga, hampa eller mineralull.
Fogkanterna kan, om så erfordras, maskeras
med tejp, vilken avlägsnas omedelbart efter
tillslätning av fogmassan.

Applicering av fogmassan
Den bästa vidhäftningen uppnås när fogen
fylles väl vid sprutningen så att materialet får
full kontakt med
anläggningsytorna. Efter appliceringen av
fogmassan slätas ytan till med en fogpinne
som doppats i vatten.
Se noga till så att vatten ej kommer mellan
fogsidan och massan.

Fogdimensionering
Det är ytterst viktigt att fogbredden på är
korrekt dimensionerade på
konstruktionsstadiet med hänsyn till de
förväntade rörelserna i fogen. Rörelsen får
inte överskrida fogmassans maximala
deformationsförmåga, för Bostik 2637 är
detta ±25%. Som allmän regel vid
fogdimensionering vid rörelsefogar med
Bostik 2637 gäller att fogbredd/fogdjup bör
förhålla sig som 2/1. Fogens bredd x djup bör
ej överstiga 30x15 mm. Fogmassans djup får i
inget fall understiga 8 mm.
För vidare detaljinformation om
fogdimensionering och utförande hänvisas till
Hus AMA 98.

Miljö och hälsa
Beakta Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar
om isocyanater.
För ytterligare information, se
varuinformationsblad.

Teknisk data

Egenskaper före applicering
Materialtyp Polyuretan

Konsistens Tixotrop, smidig massa

Härdsystem Härdar med luftens fuktighet

Densitet Ca 1,2 g/cm³

Arbetstemperatur +5 till +35ºC

Lösningsmedel Xylen

Brandfarlig Nej

Flampunkt +65°C

Lagringstid Minst 12 månader i obruten förpackning. Lagras torrt
och svalt.

PRODUKTDATABLAD
Version 200710.001-003
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Färger Grå, vit, brun, svart och gul

Förpackning 0,3 ltr aluminiumpatron och 0,6 ltr aluminiumpåse

Egenskaper efter applicering
Klibbfri yta 7-8 timmar vid 23ºC, 50% RF

Härdning 1 dygn = 1,6 mm;  7 dygn = 8 mm;  14 dygn = 10 mm
vid 23ºC, 50% RF

Hårdhet Ca 21° Shore A, 14 dygn +25ºC, 50% RF

Rörelseupptagning Ca ±25% av ursprunglig fogbredd

Elasticitetsmodul Ca 0,54 N/mm² vid 100% töjning och med varierande
fuktighet och

Temperaturbeständighet -30º och +90ºC. Temporärt +90ºC.

Åldringsbeständighet Mycket god

Kemikaliebeständighet Långvarigt beständig mot vatten. God vid kortvarig
kontakt med utspädda syror, lut och lösningsmedel.

Övermålningsbar Möjligt med konstharts- och dispersionsfärger. Vid
målning med alkydbaserade färger och vissa lacker kan
torkningsförloppet störas och förlängas.
Färgförändringar av fogen kan även förekomma pga
kemisk påverkan från ytbehandlingarnas komponenter.
Provfogning rekommenderas.

PRODUKTDATABLAD
Version 200710.001-003
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Ersätter: 2004-09-20 Datum: 2005-08-10 

Casco Fasadfog S 20 4011 – 4020, 4029
Användningsområde   1-komponent fogmassa för fogning utomhus, t ex  fasad, fönster 

och andra fogar med stora rörelser.  

Produktegenskaper  Extremt högelastisk.  
 Har god vidhäftning mot de flesta byggmaterial utan primer. 
 Vid utvändig fogning mot betong ska betongen primas med 

Primer 12 eller Primer 21. Fogning mot färskt tegel kan kräva 
primer - vidhäftningsprov rekommenderas. 

 Har mycket god åldersbeständighet och bevarar elasticiteten. 
 Är övermålningsbar med de flesta vattenbaserade färger, se 

vidare nedan. 

Bruksanvisning Både härdning och vidhäftningsförmåga är beroende av om det finns 
tillräcklig mängd fukt i luften. Appliceras Fasadfog S 20 under torra 
förhållanden eller mellan vattentäta material, måste extra tid och/eller fukt 
adderas för att uppnå optimal härdning och vidhäftning. Vakuum- och 
träskyddsbehandlade material får ej fogas inom en månad. Fogning mot 
ytor av tjära eller bitumen avrådes.  

Vidhäftningen är god mot de flesta byggmaterial: 

Metall Vidhäftningen är bra till de flesta metallytor. Vid 
obehandlad och eloxerad aluminium, galvad plåt, 
rostfritt stål rekommenderas förtest. Obehandlad 
aluminium kan få vidhäftningsproblem i korrosiv miljö.  

Trä Vidhäftning mot trä är generellt sett bra, men Primer 12 
eller 21 rekommenderas vid fuktiga klimatförhållanden. 

Glas Vidhäftningen mot glas är bra utan primer. Fasadfog  
S 20 rekommenderas inte vid glaskonstruktioner som är 
utsatta för mycket UV-ljus. 

Plast Vidhäftningen är god mot ej mjukgjord PVC, polyester, 
epoxy, polyuretan, melamin etc. Hård PVC förbehandlas 
med bensin. 

Förtest rekommenderas vid akryl, ABS, styren, GAP, 
polykarbonat och mjukgjord PVC. 

Vidhäftning mot polyetylen, polypropylen och flouricerad 
plast är dålig. 

Porösa ytor Betong och liknande alkaliska ytor utomhus och i våta 
miljöer, ska primas med Primer 12 eller 21. Övriga 
porösa material kan behöva primer om ytan är svag. 
Om så är fallet använd Primer 12 eller 21. 
Granit och marmor behöver inte primas. 

Ytorna ska vara torra, rena och fettfria. För att få rätt fogutformning ska 
Casco bottningslister användas. Rekommenderad bottningslist är ca 25% 
bredare än fogen. Rymmer inte fogen en bottningslist används istället 

Produktinformation



Casco Fogtejp. 

Beräkning av fogbredd och åtgång 
Det är viktigt att fogen dimensioneras rätt, se tabell nedan. 

Vid dimensionering av fogen ska hänsyn till bredd och djup tagas.  Minsta 
fogbredd och djup är 5 mm för att fogen ska kunna fungera som 
rörelsefog. Fogen kan göras bredare, dock maximalt 25 mm. Fogdjupet 
ska aldrig överskrida fogbredden.

Fogbredd, mm 8 10 15 20 25 
Fogdjup, mm 6 7 8 9 9 
Åtgång: antal meter med 600 ml korv 12,4 8,6 5,0 3,4 2,6 

Applicera Fasadfog S 20 med fogpistol. Efter fogningen trycks fogmassan 
mot bottningslisten med en genomfuktad fogpinne. Fogytan glättas 
därefter tills en jämnt yta erhållits. Som glättningsvätska rekommenderas 
rent vatten. Fogmassan kan övermålas med de flesta vattenbaserade 
färger, men prov före målningen rekommenderas. 

Övermålning 
Att övermåla en elastisk fog, som t ex Fasadfog S 20, är inte att 
rekommendera. Det gör att fogen får mindre rörelseförmåga och det är 
stor risk för sprickbildning i färgen. Fasadfog S 20 går ändå att måla över 
med de flesta vattenbaserade färger. Ett förtest ska dock alltid först 
utföras.

Torktiden för alkyd- och oljebaserade färger kan förlängas. 

Begränsningar 
Fasadfog S 20 rekommenderas ej till: 

 Ytor som utsätts för mekaniskt slitage, ex. fotgängare, annan 
trafik. 

 Vid glaskonstruktioner som är utsatta för mycket UV-ljus. 
 Konstant vattenpåverkan. 
 Fogar som är mindre än 5mm i bredd och djup. 
 Vid swimmingpools där vattnet innehåller desinfektionsmedel 

baserade på klorin. 

TEKNISK DATA 

Typ  MS-polymer, Ftalatfri

System Fukthärdande

Lösningsmedel Ingen

Kulör Artnr Kulör NCS-nummer 
4011 Vit S 0502-Y 
4012 Grå S 3005-G20Y 
4013 Mörkgrå S 4502-B 
4014 Brun S 7020-Y60R 
4015 Gråvit S 1502-Y 
4017 Tegelröd   S 3560-Y70R 
4018 Sandgul S 0520-Y20R 
4019 Murstensgrå S 4010-Y30R 
4020 Antracitgrå S 7000-N 



4029 Betonggrå S 4502-Y 
      Annan kulör kan beställas, leveranstid ca 4 veckor.

Konsistens Lättsprutad, tixotrop pasta

Densitet Ca 1450 kg/m³ vid +23°C och 50% RF.

Fast innehåll Ca 100% 

Arbetstemperatur +5°C till +40°C 

Gräns för fuktighet Minimum 30% RF 

Skinnbildningstid 45 till 90 minuter (+20°C) 

Härdtid Ca 2 - 3 mm första 24 timmarna. Ca 10 mm efter 7 dagar. 

Temperaturbeständighet -40°C till +70°C (max 90°C periodiskt)

Hårdhet Ca 30 Shore A 

Fogrörelse 25 % (+/- 12,5%) 

Glättningsvätska Rent vatten 

Övermålningsbar  Ja, med de flesta vattenbaserade färger 

Lagringstid I oöppnat emballage och vid +20°C, ca 12 månader för 300 ml samt 18 
månader för 600 ml. 

Förpackning 600 ml påse. 

Verktyg Vid applicering använd; 

Fogpistol 
Fogpinne 

HÄLSA OCH MILJÖ 

Märkning - - - - 

Hantering och  
Rengöringsföreskrifter 

Om massan kommer i ögonen, spola genast med mycket vatten sök 
läkare. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Undvik hudkontakt. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Rengör verktyg med lacknafta.  

Ytterligare information finns i SÄKERHETSDATABLADET. 

CASCO ÄR CERTIFIERAT ENLIGT        

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och        
lång praktisk erfarenhet.  Uppgifterna är orienterande Akzo Nobel Deco International AB 



och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste             Box 11550, 100 61  STOCKHOLM
arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions-                Tel. 08-7434000, Fax 08-6436370 
förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte              Downloaded från www.casco.se
ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala  
omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas  
provning och kontinuerlig kontroll.
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SVENSKA
FOGBRANSCHENS 

RIKSFÖRBUND 

SFR-REKOMMENDATION NR 1
Juni 1991

Senast rev. Juni 2008

Fogning mellan fasadelement av betong 

1. Allmänt 
Denna rekommendation avser i första hand utvändig fogning med fogmassa mellan fa-
sadelement av betong men kan i tillämpliga delar även användas vid fogning av andra 
fasadmaterial.

2. Kontroller före fogning 
Innan fogningsarbetet påbörjas ska fogentreprenören kontrollera 

 fogbredd 
 fogytornas hållfasthet och lämplighet ur vidhäftningssynpunkt 
 dränerings- och ventilationsanordningar 
 värmeisolering 

Fogbredd
Om inte annat anges i entreprenadhandlingarna ska bredden på vertikal- respektive hori-
sontalfogarna vara minst 12 mm, max 30 mm, dock minst 1/500 av summan av de anslu-
tande elementens längd respektive höjd enligt följande formel som tumregel: 

Elementlägd (mm) + elementlängd (mm) = fogbredd 

        500 

samt under följande förutsättningar: 

 fogmassan uppfyller kraven enligt ISO 11600 F-25 LM. 
 fasadytterskivan består enbart av armerad betong och är infäst så att rörelserna 

fördelas lika på fogarna på ömse sidor av elementet. Om det kan antas att detta 
inte gäller bör man göra en särskild beräkning eller mätning av de förväntade fog-
rörelserna.

 byggnadens bärande stomme består av armerad betong, varvid elementets 
krympning motverkas av stommens. 

Om stommen består av stål ökas faktorn 1/500 till 1/400. Om fogbredden är otillräcklig 
kan den ökas genom uppsågning om elementens konstruktion medger det. Hänsyn ska 
tas till att armeringen måste ha tillräckligt tjockt täckskikt och att ingjutningsgods inte ska-
das. Om fogbredden inte kan ökas genom uppsågning bör fogentreprenören och beställa-
ren gemensamt undersöka alternativa lösningar. En möjlig lösning kan vara att välja en 
fogmassa med större rörelseupptagande förmåga. 

Fogytornas lämplighet ur vidhäftningssynpunkt
Fogytorna ska bestå av homogen betong och vara rena från smuts, formolja, vax, fukt och 
andra för vidhäftningen olämpliga ämnen. Löst sittande partiklar avlägsnas genom borst-
ning.
Svagt ytskikt kan bero på hög porositet i ytskiktet orsakat av högt vattencementtal. Vid 
målade fogytor skall dessa slipas rena före fogning. Det är inte ovanligt att vidhäftnings-
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problem felaktigt hänförs till fogmassan när problemet är dålig vidhäftning mellan färgskikt 
och betong eller att färgskiktet i sig själv har dålig hållfasthet. Om färgen inte slipas bort 
kan det resultera i att färg sitter kvar på fogmassan och även på betongen. Det har då 
uppstått en spjälkning i färgskiktet. Om fogkanternas ytskikt är svagt eller om kanterna är 
belagda med formolja eller andra vidhäftningshindrande medel, rekommenderas likaså 
avslipning med diamantklinga. Fogytorna ska vara torra och betongen uthärdad, helst i 28 
dygn eller längre. Eventuell torkning av ytfukt på fogytorna ska göras med varmluftspistol. 
Använd ej gas- eller oljebrännare. 

Uretanbaserade primers kan genom kemisk reaktion med fukten i viss utsträck-
ning förbättra vidhäftningen. Om detta inte är en tillräcklig åtgärd måste betongen 
få torka.

Vidhäftningskontroll bör alltid utföras. Gör en provfog enligt fogmasseleverantörens anvis-
ning med en längd av minst en meter. Låt fogmassan härda ut och gör dragprov enligt RA 
98 Hus, figur RA ZSB/3. Brott i vidhäftningsytan får ej uppstå. 

Olje- eller vaxbaserade formsläppmedel används vid gjutning av betongelement. 
För stor mängd släppmedel kan förhindra god vidhäftning. Normala mängder 
släppmedel behöver dock inte skada vidhäftningen om fogen primas och i övrigt 
utförs korrekt. Det är därför viktigt att alltid göra en provfog. Om man inte kan 
göra en provfog på plats, kan snabbprov göras hos elementleverantören eller på 
arbetsplatsen. Lägg ett 20 mm brett, 100 mm långt och ca 3 mm tjockt skikt fog-
massa på den yta som ska provas. Tryck fast en 200 mm lång remsa av ett fin-
maskigt nät av rostfritt stål eller aluminium i massan och låt den härda. Även 
glasfiberväv av den typ som används vid spackling av väggskarvar går att an-
vända. Eftersom skiktet har liten tjocklek kommer härdningen att ske på kortare 
tid än i en normalfog. Provdrag i 180° vinkel med hjälp av nätet när massan har 
härdat. Materialet ska dela sig genom ett kohesivt brott så att fogmassa sitter 
kvar på betongytan. 

Om provningen indikerar dålig vidhäftning ska fogytorna rengöras med av fogmasseleve-
rantören rekommenderat system, alternativt renslipas med diamantklinga. Därefter görs 
ny provning.

Dränerings- och ventilationsanordningar 
Dräneringsanordningar innanför fogmassan syftar till att vatten, som tränger in genom 
väggens yttre skydd, inte ska passera vidare in i väggen. Ventilationsåtgärderna syftar till 
att långsiktigt upprätthålla en acceptabelt låg fuktnivå i fogen. Kontrollera vad som sägs i 
entreprenadhandlingarna angående TDV- öppningar (Tryckutjämning, Dränering, Ventila-
tion). Om uppgift saknas bör detta påtalas för uppdragsgivaren. TDV-öppning bör place-
ras i varje fogkryss. Öppning ska vara utformad så att vattendroppar lätt kan ledas ut. Se 
Hus AMA 98, figur ZSB/1. 

Värmeisolering
Kontrollera vad som anges i entreprenadhandboken om värmeisolering. Om uppgift sak-
nas bör detta påpekas för uppdragsgivaren. Se till att det finns minst 2-4 cm spalt mellan 
den yttre fogens bottningslist och värmeisoleringen för att möjliggöra dränering och venti-
lation.

3. Val av fogmassa
Normalt bör man för fogning mellan betongelement välja en fogmassa som uppfyller kra-
ven för klass F-25 LM enligt ISO 11600. I Hus AMA 98 tabell ZSB/1 anges krav på prov-
ning av olika egenskaper respektive anges krav för klassificering enligt Hus AMA 98. Be-
tong kan i likhet med en del andra fasadmaterial missfärgas av vissa silikonbaserade 
fogmassor. Kontakta leverantören vid osäkerhet om den föreskrivna eller tilltänkta fog-
massans lämplighet i detta avseende. 
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Många faktorer påverkar valet av fogmassa, t ex färgsystem, härdsystem, för-
packning, miljöaspekter och inte minst den erfarenhet man har av ett visst mate-
rial. Tyvärr föreskrivs ibland produkter i entreprenadhandlingarna som är olämpli-
ga för ändamålet. Tala därför om vilket material du tänker använda. Kräv av leve-
rantören att han visar provningsresultat på sin produkt i enlighet med rekommen-
dationen.

4. Val av bottningslist 
Bottningslist ska vara rund och anpassad till fogens dimension så att en fast botten erhål-
les för fogmassan. Bottningslisten bör vara av polyeten och ska ha slutna celler. Övriga 
kvalitetskrav anges i Hus AMA 98, avsnitt ZSB.11. 

5. Fogutformning 
Fogen utformas enligt HusAMA 98, se figur nedan. Samhörande värden på fogens bredd 
och djup framgår av tabellen. 

För elastisk fogmassa gäller tumregeln: Fogbredd / 5 + 3 = Fogdjup 

6. Primerbehandling av fogytor 
Fogytor ska förbehandlas med av fogmasseleverantören rekommenderad primer. Primern 
ska ha torkat innan fogmassan appliceras. Följ noga fogmasseleverantörens anvisningar. 
Om entreprenören efter samråd med fogmasseleverantören väljer att utesluta primerbe-
handling måste man genom provning kunna visa att vidhäftningen blir fullgod utan primer. 
Primern bildar en kemisk brygga mellan fogmassa och betong samtidigt som den stärker 
betongytan och binder lösa partiklar. Innan primern appliceras borstas fogytorna rena. 
Primer påförs med pensel. Undvik att få primer utanför fogen eftersom det lätt ger miss-
färgningar. Normalt ska primern vara torr när fogmassan appliceras. Kontrollera den tek-
niska informationen. Endast primer som är avsedd för den aktuella fogmassan får använ-
das. Späd inte primern utan att först ha kontaktat leverantören. Primerbehandla bara den 
mängd fog som kan överfogas under samma arbetsdag. Kontrollera leverantörens infor-
mation beträffande arbetsmiljöskyddande åtgärder. 

b (mm) k (mm) 
10-12 4-7 
13-20 5-8 
21-30 6-9 
>30 10-12 

Fogbredd i fasad skall   ej understi-
ga 12 mm 
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7. Arbetsbetingelser 
Fogning och primerbehandling ska utföras under sådana väderbetingelser att kvaliteten 
inte äventyras. Följ fogmasseleverantörens rekommendation angående temperatur vid 
arbetsutförandet. Undvik att arbeta på söderfasader under dagar med stora temperatur-
förändringar mellan dag och natt. Sådana arbeten får bara göras i fallande temperatur. 
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SVENSKA 
FOGBRANSCHENS

RIKSFÖRBUND 

SFR-REKOMMENDATION NR 8

September 2008

Fogbreddsberäkning för parallellfogar 

1. Fogtyper 

Rörelser i fogar kan delas in i två typer. Irreversibla rörelser är sådana rörelser som inträffar 
bara en gång. Den vanligaste beräkningsbara orsaken till denna typ av rörelse är uttorkning 
av betong. Den andra typen av rörelse är cyklisk och orsakas av temperatur- och fuktrörel-
ser i de material som omger fogen. I första hand ska man kräva att få data om materialrö-
relser under olika miljöbetingelser från leverantören. I texten nedan finns också några all-
männa källor till data angivna. 

[Fig. 1 
Beskriver en parallellfog som rör sig, L = 25 %, ej +/- 25 %] 

2. Allmänt 

Fogmassornas klassificering indikerar hur stor procentuell rörelse de kan ta upp vid labora-
torieförsök, t.ex. +/- 25 % (räknat från 0-läget i fig. 1) för en fogmassa enligt ISO 11600 F 
25 LM. Det cyklingsprov som görs utförs med samma +/- amplitud som klassificeringen 
indikerar. Det går naturligtvis inte att konstruera en fog som har samma rörelseamplitud 
som den valda fogmassan utsatts för vid ett laboratorieprov. 

Vid appliceringen av fogmassan kan man inte veta var i rörelsecykeln fogen befinner sig 
när fogmassan härdat, eftersom detta kan ta flera dygn. Man kan alltså inte anta att den 
rörelse som den härdade fogmassan utsätts för utgår från 0-läget enligt fig. 1. Det oförmån-
ligaste fallet är om fogmassan härdat färdigt när fogen är som smalast, ett inte orimligt an-
tagande eftersom detta inträffar när det är som varmast (Fogmassor härdar snabbare vid 
högre temperatur). Man måste alltså räkna med att man bara kan använda töjningsdelen av 
fogmassans rörelseupptagningsförmåga. Det finns dock en egenskap hos elastiska fog-
massor som på sikt mildrar effekten av att fogmassan inte härdar i 0-läget. Inga fogmassor 



SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND SFR-rekommendation nr 8 

2/6

är 100 % elastiska. Kravet på återgång efter en 24 timmars deformation är t.ex. i klass F 25 
LM  70 %. Detta betyder att fogmassan så småningom anpassar sig efter rörelsens 0-
läge. Detta mildrar i någon mån också effekten av irreversibla rörelser. Denna effekt kan 
variera mellan typ av fogmassor och den är i de flesta fall inte undersökt för den specifika 
fogmassa som ska användas eftersom något sådant prov inte är standardiserat. 

Ovanstående resonemang ger följande regel: 

En fogmassa klassificerad enligt ISO 11 600 kan ta upp en total procentuell rörelse, 
100 x ( L/B),  som är lika stor som klassens sifferbenämning. 

När en fog ska konstrueras är stomme, elementmaterial och storlek samt miljö givna. Fog-
massans rörelseupptagningsförmåga är 20 eller 25 %.  

Vid fogkonstruktion ska alltså bredden på fogen beräknas utifrån val av fogmasseklass och 
övriga förutsättningar. 

3. Irreversibla rörelser 

De irreversibla rörelser som måste tas hänsyn till uppstår främst på grund av uttorkning av 
nygjuten betong. I vissa fall kan krymprörelserna i ett nybyggt hus ta ut varandra, både 
stommen och fasadelementen kan tänkas krympa lika mycket om de är ungefär lika nygjut-
na och av betongkvalitéer med liknande krympningsfaktorer. Tyvärr så kompliceras förhål-
landet av att uttorkningen och därmed krympningen sker i olika takt beroende på tjockleken 
hos stomme eller element, olika torkmiljö och betongkvalitet. Stommen kan också få flerta-
let mindre sprickor som i och för sig är betydelselösa, men som sammantaget gör att ytter-
måtten på huset inte minskar proportionellt mot teoretiska materialdata. Man bör alltså vara 
försiktig med antagandet att krympning hos stomme och element tar ut varandra. De verkar 
i och för sig åt samma håll, men innan man subtraherar stomkrympning från element-
krympning bör man kunna visa hur stor den är och att den tidsmässigt äger rum så att den 
faktiskt hinner motverka elementkrympningen, innan denna hunnit leda till fogbrott.  

Betong krymper 0,03 -0,06 % från vattenmättat tillstånd till 50 % relativ fuktighet, se tabell 2 
nedan. Vid torkning från båda håll tar det ca ett år för en 10 cm betongvägg att krympa fär-
digt. För ett 40 cm tjockt skikt tar det flera år. 

I det fall nya betongelement monteras på en gammal stomme, eller stålstomme, måste man 
naturligtvis räkna med hela elementets irreversibla krympning.  

Den irreversibla rörelsen i fogen orsakad av fasadelementens krympning, Li (mm), räknas 
ut enligt (1) 

(1) Li = 0,5 (K1xL1 + K2xL2)x 10 

Kn =  Materialets krympning i % 

Ln = Längden på respektive byggnadselement.i m 

Faktorn 0,5 innebär att byggnadselementet antas röra sig med mitten som fixerad punkt, 
därför räknas endast hälften av elementens längd 

Faktorn 10 är endast en omräkning från meter till millimeter och från %. 
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4.  Cykliska rörelser 

Temperaturbetingade rörelser 

Värmeutvidgningskoefficient för några vanliga byggmaterial: 

[Tabell 1] 

Fogens temperaturbetingade rörelse, Lct (mm), räknas ut enligt (2). Observera att tempe-
raturen på materialet kan variera på grund av färg och andra egenskaper, trots att miljön för 
båda material är lika. Se ”Design of sealant joints” (ref. 3) 

(2) Lct = 0,5 ( T 1 1xL1 + T 2 2xL2)x 1000 

T = Temperaturdifferens i ºC för respektive material 

n    = Längdutvidgningskoefficient (1/ ºC) för respektive material 

Ln    = Längd för respektive byggnadselement  

Fuktbetingade rörelser 

För betongelement är rörelsen på grund av fukthaltsförändring omkring 0,05 %. Rörelsen är 
inte försumbar, men mycket långsammare än temperaturcyklerna. Materialet är också nor-
malt sett torrare under den varma årstiden, vilket motverkar temperaturbetingade rörelser. 
Man skulle alltså kunna göra en något smalare fog om man i ett enskilt fall räknar på detta, 
men normalt sett bortser man från fuktrörelsen i fasadelement av betong.  

Ett fall där man måste ta hänsyn till fuktrörelser är trämaterials rörelser tvärs fiberriktningen. 
De vanligaste applikationerna är nåtning av trägolv och båtdäck. Större parkettgolv kan 
också behöva rörelsefogar på grund av fuktrörelser. Storleken på fuktrörelsen hos trä varie-
rar kraftigt med typ av träslag och om den mäts radiellt eller tangentiellt med årsringarna. 
Krysslimmad lamellparkett har mindre rörelser än solida trägolv. Kantrörelser hos en större 
yta med stavparkett beror både på om alla bitar ligger parallellt eller om de ligger i vinkel 
mot varandra, men också i stor grad av hur tätt stavarna är lagda. Om de inte knackats ihop 
så hårt finns lite svällmån kvar mellan varje stav.  Xx innehåller data om klimatrörelser hos 
olika träslag. Vid större eller dyrare objekt, kontakta alltid trämaterialleverantören för att få 
data på dimensionsförändringen vid de klimat konstruktionen kommer att utsättas för. 

Ungefärlig uppgift om fuktrörelser hos några olika byggnadsmaterial. 

[Tabell 2] 
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Fogens cykliska rörelse, Lcf (mm),  om endast fuktrörelser beaktas, t. ex. trägolv inne räk-
nas ut enligt (3) 

(3) Lcf = 0,5 (F1xL1 + F2xL2)x 10 

Fn =  Materialets rörelse i % mellan de två klimattillstånden 

Ln = Längden på respektive byggnadselement.i m 

Faktorn 0,5 innebär att byggnadselementet antas röra sig med mitten som fixerad punkt, 
därför räknas endast hälften av elementens längd 

Faktorn 10 är endast en omräkning från meter till millimeter och från %. 

Formeln (3) Används också när man har tabelldata på ett materials rörelse mellan de före-
kommande klimattillstånden.  

Fogar med fukt- och temperaturbetingade rörelser 

Detta förekommer naturligtvis, men det blir mycket besvärligt att beräkna rörelsen med 
hänsyn till båda faktorerna på ett tillförlitligt sätt. Detta främst beroende på att rörelsecykler-
na inte ligger i fas. Normalt sett antar man att den ena typen av rörelse dominerar, eller att 
fuktrörelsen motverkar temperaturrörelsen. För träkonstruktioner kan det i vissa samman-
hang vara relevant, men då finns oftast tabelldata för olika fukt och temperaturtillstånd. Se 
xx. När man har tillgång till materialens procentuella rörelser från litteratur eller tillverkare, 
används (3) för att räkna ut rörelsen. 

Total rörelse 
Den cykliska och den irreversibla rörelsen adderas enligt (4) 

(4) Ltot = Lc + Li

5. Fogens bredd 

Efter det att fogens rörelse har räknats ut enligt ovan och klass på fogmassa valts, räknas 
fogens bredd B ut enligt (5) 

(5) B = 100x Ltot / ISO-klass 

ISO-klass = Rörelseupptagningsförmågan enligt ISO 11 600 ((%) 

Den uträknade bredden är fogens minimibredd, större bredd är inget problem ur rörelse-
upptagningsförmågans synvinkel.

I SFRs övriga rekommendationer och i Hus-AMA finns angivet minsta tillåtna fogbredd för 
olika applikationer. Den får inte understigas även om beräkning enligt ovan skulle indikera 
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att det är möjligt, eftersom det ger alltför små marginaler för de toleranser som finns i mate-
rial och ingångsdata. 

 I vissa rekommendationer finns angivet att fogen inte bör överstiga en viss bredd. Överväg 
detta när elementdimensionen väljs, ett betongelement över 6,5 m ger fogar som blir i bre-
daste laget. En för bred fog är inte estetiskt tilltalande och blir dessutom mer exponerad för 
mekanisk påverkan. 

6. Tumregel för fogbredd vid fasadelement av betong 

För fogmassor av klasserna F 25 LM och F 25 HM ska fogbredden vara minst 10 mm och 
minst 1/500 av summan av de omgivande fasadelementens bredd eller höjd. Om byggna-
dens stomme är av stål (eller stomkrympning inte kan antas) används faktorn 1/400. 

För fogmassor av klasserna F 20 LM och F 20 HM ska fogbredden vara minst 10 mm och 
minst 1/400 av summan av de omgivande fasadelementens bredd eller höjd. Om byggna-
dens stomme är av stål (eller stomkrympning inte kan antas) används faktorn 1/320. 

Om så smal fog som möjligt önskas görs en så fullständig och noggrann beräkning som 
möjligt. Tumregeln måste med nödvändighet räkna med generella antaganden om materia-
lens temperaturdeformation och initiala krympning.  

Källor:

Per Gunnar Bjurström ”Byggnadsmaterial” 2001. ISBN 91-44-01176-8 

Xx, rörelser i trä. 

O’Connor, Design of sealant joints, ASTM STP 1069, 1990. ISBN 0-8031-1282-3 

 7. Formelsamling 

En fogmassa klassificerad enligt ISO 11 600 kan ta upp en total procentuell rörelse, 
100 x ( L/B),  som är lika stor som klassens sifferbenämning. 
Den irreversibla rörelsen i fogen orsakad av fasadelementens krympning, Li (mm), räk-
nas ut enligt (1) 

(1) Li = 0,5 (K1xL1 + K2xL2)x 10 

Kn =  Materialets krympning i % 

Ln = Längden på respektive byggnadselement.i m 

Fogens cykliska temperaturbetingade rörelse, Lct (mm), räknas ut enligt (2). Observera 
att temperaturen på materialet kan variera på grund av färg och andra egenskaper, trots att 
miljön för båda material är lika. Se ”Design of sealant joints” (ref. 3) 
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(2) Lct = 0,5 ( T 1 1xL1 + T 2 2xL2)x 1000 

T = Temperaturdifferens i ºC för respektive material 

n    = Längdutvidgningskoefficient (1/ ºC) för respektive material 

Ln    = Längd för respektive byggnadselement  

Fogens cykliska rörelse, Lcf (mm),  om endast fuktrörelser beaktas, t. ex. trägolv inne 
räknas ut enligt (3) 

(3) Lcf = 0,5 (F1xL1 + F2xL2)x 10 

Fn =  Materialets rörelse i % mellan de två klimattillstånden 

Ln = Längden på respektive byggnadselement.i m 

Fogens totala rörelse fås genom att addera den cykliska och den irreversibla rörelsen 
enligt (4) 

(4) Ltot = Lc + Li

Fogens bredd B räknas ut enligt (5) 

(5) B = 100x Ltot / ISO-klass 

ISO-klass = Rörelseupptagningsförmågan enligt ISO 11 600 ((%) 

Den uträknade bredden är fogens minimibredd, större bredd är inget problem ur rörelse-
upptagningsförmågans synvinkel.

I SFRs övriga rekommendationer och i Hus-AMA finns angivet minsta tillåtna fogbredd för 
olika applikationer. Den får inte understigas även om beräkning enligt ovan skulle indikera 
att det är möjligt, eftersom det ger alltför små marginaler för de toleranser som finns i mate-
rial och ingångsdata. 

 I vissa rekommendationer finns angivet att fogen inte bör överstiga en viss bredd. Överväg 
detta när elementdimensionen väljs, ett betongelement över 6,5 m ger fogar som blir i bre-
daste laget. En för bred fog är inte estetiskt tilltalande och blir dessutom mer exponerad för 
mekanisk påverkan. 


