
 

 

 

 

 

 

 

Produktinformation: 

För korrekt fogdimensionering. Rektangulär, öppna celler. 
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Fysikaliska / Kemiska data: 
Bottningslist:  
Typ:   Polyetenskum, rektangulär profil med öppna celler  
Kulör:  Grå 
Storlekar: 

Artikelnummer Dimension Längd 

7715 20 x 30 mm 50 st. á 2 m 

7726 25 x 35 mm 50 st. á 2 m 

7723 20 x 40 mm 50 st. á 2 m 

7727 25 x 40 mm 50 st. á 2 m 

 

Produktbeskrivning & användning: 
Bottningslist 983 används som bottningslist vid fogning med plastiska 

fogmassor inomhus, för att säkerställa korrekt dimensionering. Därmed fås 

förbättrad rörelseupptagningsförmåga och längre hållbarhet på fogen. 

Bottningslist 983 består av rektangulära profiler med öppna celler, och 

rekommenderas därför enbart till invändiga fogar. 
 
 

Medlem av   

 

SFR Svenska Fogbranschens Riksförbund. 
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Bruksanvisning: 
Förberedelser: Korrekt storlek på bottningslisten väljer man utifrån fogens storlek och vald fogmassa. 

 
Bottningslist 983 används till plastiska fogmassor. 
 
Bottningslist 983 har öppna celler, och bör därför enbart användas till invändiga fogar.  
 

Storleken på bottningslisten väljs så att bredden är ca 25 % större än fogens bredd, och 
därför hålls fast i hela fogens längd. 

 
Användning: Bottningslist 983 placeras i korrekt djup för fogens storlek och den valda fogmassan. Se 

Produktinformation för den valda fogmassan för ytterligare upplysningar. 
 

Bottningslisten trycks på plats med ett mjukt verktyg, t ex den runda sidan av en fogpinne. 
Undvik att skada eller sträcka bottningslisten vid monteringen. 
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Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga 

produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för 

slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och 

inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. 
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