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Produktbeskrivning 
Gjöco Utefog är 1-komponent hållbar tätningsmassa baserad på polybuten och vegetabiliska 
oljor. Efter appliceringen bildas ett målningsbart ytskinn inom 48 timmar.  
 
Användningsområde 
Avsedd för tätning av fogar utomhus med små fogrörelser och ingen mekanisk exponering. 
Hög vidhäftning mot metall, men även mot glas, sten, plast, trä etc. Även lämplig för dolda 
fogar inomhus, s.k diffusionstätningar runt dörrar, fönster samt till VVS- och avlopps-
tätningar. Rekommenderas inte för kontinuerlig nedsänkning i vatten och inte för PE, PP, 
Teflon och bituminösa ytor. Applicera inte på mycket porösa substrat. 
 

 
FYSIKALISKA DATA 
 
Typ polybuten och vegetabiliska oljor 
Färg Vit, grå, brun, tegelröd, svart 
Egenvikt  1,7–1,8 g/ml  
Torrhalt  
Utflyt 
 

>98 % 
<2 mm (ISO 7390) 
 

 

 
BRUKSDATA 
 
Appliceringsmetod Fogpistol 
Skinbildningstid  <48 tim, 23°C/55% RF 
Arbetstemperatur  +5 till +40 ºC 
Temperaturbeständighet  – 20 till +75 ºC efter torkning 
Kemikaliebeständighet 
Lagring 
Förpackning 
Övermålningsbar  
Åtgång 

Väderbeständig under klimatiska förhållanden 
1 år vid +5 till +25 ºC 
310 ml 
Ja, efter torkning 
Fogmått 4x6 mm 12,9 m/patron 

 
 
Fog dimensioner 

Fogmått 6x6 mm 8,6 m/patron 
Fogmått 8x6 mm 6,4 m/patron 
Min bredd 4 mm 
Max bredd 30 mm  
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BRUKSANVISNING 
 
Förbehandling 
Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från för fogmassans vidhäftning skadliga 
ämnen såsom t.ex. olja, vax, skyddslack, etc. Puts- och betong ytor med lösa eller mjöliga 
kontaktytor borstas rena och grundas med t.ex. oljefärg. Nya betongytor måste torka minst 
28 dagar för att bli fria från alkali. Fogar bottnas med bottningslist som komprimeras 25 % 
för att passa i fogen. Skydda vid behov angränsande ytor med tejp.  
 
Applicering  
En väl utformad fog bör ha tillräcklig bredd för att kunna ta och absorbera rörelsen av de 
intilliggande byggelementen. Fogens djup bör alltid vara i rätt förhållande till fogens bredd. 
En allmän tumregel för kvoten mellan fogens djup till bredd är: 1: 1 upp till 10 mm bred, 
med ett minimum av 5 mm i bredd och djup. För skarvar bredare än 10 mm gemensam djup 
bör vara fogbredden dividerat med 3 + 6 mm - med ett största djup på 15 mm. 
Fogmassan appliceras mot kontaktytorna med hand- eller tryckluftspruta. Eftersläta med 
fogpinne doppad i linolja, lacknafta eller svag tvållösning. 
Övrig information 
Verktyg och spill rengöres med lacknafta. 
 

 
Säkerhet 
Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning ej klassat som vådligt eller brandfarligt. 
För ytterligare information se produktens säkerhetsdatablad. 
 

 

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid 

ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet.  Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA 
VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att 

ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter 

utgivningsdatum.                               Utgivet av Gjøco AB 

 

 
 


