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BRUKSANVISNING 101 FOGGLÄTTARE
 101 FOGGLÄTTARE är ett perfekt redskap för att få  
jämna och snygga fogar varje gång. Olika storlekar  
på de 2 ändarna gör att man kan glätta ut smala  
så väl som breda fogar.
1. Ta noga bort eventuell gammal fogmassa  
 med 101 FOGGLÄTTARE och lägg på ny fog.

2. Håll fogglättaren så att änden vilar mot  
 ytornas på bägge sidor.
3. Beroende av bredden på fogen, välj mellan 
 den smala (A) eller den breda (B) änden på   
 fogglättaren. Ändra vinkeln på fogglättaren  
 för önskad storlek på fogen. Dra fogglättaren  
 längs fogen i en jämn rörelse med lite tryck  
 på själva fogglättaren.

4. Tvätta av rester av fogmassan från fog- 
 glättaren omedelbart efter användning,  
 torka den och den är klar att använda igen.
 Ohärdad fogmassa tas enkelt bort med  
 TEC7 CLEANER.
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FOGGLÄTTARE

•  Perfekt glättning av fogar varje 
gång

• 2 olika profiler – en i varje enda
• Ergonomiskt grepp med gummi-

erad yta för enklare användning 

TEKNISKT

            Färg         Grön

 Höjd 185 mm

 Bredd 30 mm

 Vikt 0,087 kg

 Artikelnummer T599650

Tips; 
Doppa 101 FOGGLÄTTARE i ljummet vatten före  
användning om det är akryl som skal slätas. Vid  
användning på nån annan typ av fogmassa, spraya ett 
tunt lager av TEC7 CLEANER antingen på fogen eller 
på fogglättaren. NB: spraya inte på för mycket TEC7 
CLEANER då detta kan orsaka svärtning från  
fogglättaren över på fogen.


