
KLASSIFICERING ENLIGT EN 13888
Kerapoxy CQ är en reaktionsbunden (R) fogmassa  
för plattfogar (G) i klass RG.

Kerapoxy CQ har certifierats av universitetet i Modena 
(Italien) enligt standarden ISO 22196:2007 som 
fogmassa med skydd mot bildning och spridning av 
mikroorganismer.

KLASSIFICERING ENLIGT EN 12004
Kerapoxy CQ är en förbättrad (2) reaktionsbunden 
fästmassa (R) i klass R2.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Fogning av golvplattor av keramik, natursten och 
mosaik inomhus och utomhus. Speciellt lämplig för 
fogning av stora ytor med krav på enkel applicering och 
rengöring.
Kerapoxy CQ ger dig möjlighet att skapa golv, väggar, 
arbetsbänkar med mera i enlighet med HACCP-
systemet och kraven i EG-direktiv nr 852/2004 för 
hygien och livsmedel.
Även lämplig för syrabeständig fastsättning och snabb 
härdning av keramikplattor, natursten, fibercement, 
betong och andra byggmaterial på alla typer av 
underlag som normalt används i byggindustrin.

Några exempel på användning
• Fogning av material med ojämn yta där det är svårt  

att applicera och rengöra vanligt epoxibruk.
• Fogning av golvplattor inom livsmedelsindustrin 

(mejerier, ostfabriker, slakthus, bryggerier, vinkällare, 
konservfabriker med mera) samt i butiker och miljöer 

med höga hygienkrav (glassbarer, charkuterier, 
fiskaffärer med mera).

• Fogning av bakteriedödande plattor.
• Fogning av ytor med höga krav på skydd mot bildning 

och spridning av mikroorganismer.
• Fogning av plattor på laboratoriebänkar, köksbänkar 

och liknande.
• Fogning av plattor på industrigolv 

(galvaniseringsanläggningar, garverier, batterirum, 
pappersindustrier med mera) med krav på hög 
mekanisk hållfasthet och hög beständighet mot 
syraangrepp.

• Fogning av badbassänger. Rekommenderas speciellt 
för bassänger med spa- eller havsvatten.

• Fogning av golvplattor i ångbastur och turkiska bad.
• Syrabeständig fastsättning av plattor 

(användning som fästmassa i enlighet med klass 
R2-specifikationen enligt standarden EN 12004).

• Fastsättning av trösklar och fönsterbänkar av marmor.
• Fastsättning av plattor i glasfiberförstärkta 

plastbassänger.
• Fastsättning av speciella plattdelar.

Kerapoxy CQ kan även användas för fogning av 
oglaserad klinker, natursten, polerat porslin eller porslin 
i kontrasterande kulörer. Applicera alltid ett prov av 
produkten på en testyta innan Kerapoxy CQ används 
på större ytor.

TEKNISKA EGENSKAPER
Kerapoxy CQ är en tvåkomponents, epoxibaserad 
produkt med mycket låga utsläpp av flyktiga organiska 
föreningar. Produkten innehåller kiselsand och andra 
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Tvåkomponents 
epoxifogmassa, enkel att 
applicera och rengöra, med 
bakteriedödande medel och 
BioBlock®-teknik, idealisk 
för fogning av keramikplattor  
och mosaik. Kan även 
användas som fästmassa
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speciella beståndsdelar, har utmärkt 
syrabeständighet och är mycket enkel att 
rengöra.
Kerapoxy CQ har ett bakteriedödande 
medel som förhindrar bakteriespridning 
och mögelbildning på fogytor, vilket gör 
klinkersytorna hygieniska och säkra tack 
vare den innovativa BioBlock®-tekniken som 
utvecklats genom MAPEIs forskning.
För storlekar som inte omfattas av tabellen, 
se vår hemsida www.mapei.no där 
gemensamma kalkylator är tillgänglig för 
skattning av förbrukningen i förhållande till 
storleken på kakel och fogbredden.
När produkten appliceras på rätt sätt erhålls 
fogar med följande egenskaper:
• utmärkt mekanisk hållfasthet och 

beständighet mot kemikalier, vilket ger 
enastående hållbarhet;

• slät och kompakt ytfinish som inte är 
sugande och därmed enkel att rengöra. 
Detta säkerställer en hög hygiennivå och 
förhindrar mögelbildning;

• hög hårdhet och utmärkt tålighet för 
intensiv trafik;

• ingen krympning och därmed heller ingen 
sprickbildning;

• enhetlig kulör och god motståndskraft mot 
luftföroreningar;

• mycket god bearbetbarhet, avsevärt bättre 
än vanliga epoximassor tack vare den 
krämaktiga konsistensen. Detta garanterar 
kortare appliceringstider och gör det 
enklare att rengöra ytorna med mindre spill 
samtidigt som det är lättare att uppnå en 
god ytfinish.

REKOMMENDATIONER
• Även om ytan redan verkar ren efter att  

ha bearbetats med ett putsbräde med gummi 
ska ytan alltid rengöras med ett Scotch-
Brite® skurblock och vatten. Därigenom 
emulgeras materialrester på ytan som annars 
kan förändra den slutliga ytfinishen.

• Använd Kerapoxy IEG för att foga 
keramiska plattor och där golvytorna 
utsätts för angrepp av oljesyra (rökerier, 
korvfabriker, oljefabriker med mera) och 
aromatiska kolväten.

• Använd en flexibel tätningsmassa från 
MAPEIs sortiment (t.ex. Mapesil AC, 
Mapesil LM eller Mapeflex PU 45 FT) för 
flexibla expansionsfogar eller fogar som 
utsätts för rörelser.

• Kerapoxy CQ garanterar inte perfekt 
vidhäftning om plattornas kanter är våta 
eller förorenade med cement, damm, olja, 
fett eller liknande vid fogning.

• Använd inte Kerapoxy CQ för fogning av 
terrakottaplattor. Plattornas ytfinish kan 
förändras.

• Genomför alltid preliminära tester före 
fogning av sten eller granitkeramik med 
porös eller grov yta.

• Tillsätt inte vatten eller lösningsmedel 
till Kerapoxy CQ för att förbättra dess 
bearbetbarhet.

• Använd produkten i temperaturer mellan 
+12°C och +30°C. I temperaturer under 
+15°C kan produkten dock vara svårare  
att applicera.

• Förpackningarna är fördoserade, vilket gör 
det omöjligt att blanda till produkten på fel 
sätt då hela innehållet blandas. Gör ingen 
grov uppskattning av mängderna när de 
två komponenterna blandas. Härdningen 
försämras vid fel katalysatorförhållande.

• Om Kerapoxy CQ härdat och behöver 
tas bort från fogarna kan en varmluftsfläkt 
för industribruk användas. Använd 
Pulicol 2000 för borttagning av härdade 
produktrester som fastnat på plattorna.

APPLICERING AV SYRABESTÄNDIG 
FOGMASSA
Förberedning av fogar
Fogarna måste vara rena samt fria från damm 
och fästmassa motsvarande minst 2/3 av 
plattornas tjocklek. Fästmassa eller bruk som 
trängt in i fogarna vid plattläggningen måste 
avlägsnas medan det ännu är färskt.
Kontrollera före fogning att bruket eller 
fästmassan som använts vid monteringen har 
härdat och att det mesta av fukten är borta.
Kerapoxy CQ skadas inte av fukt underifrån, 
men fogarna får inte vara våta vid fogning.

Beredning av blandningen
Häll katalysatorn (komponent B) i behållaren 
med komponent A och blanda väl tills 
en slät pasta bildats. För bästa möjliga 
blandning rekommenderar vi en lågvarvig 
elektrisk blandare. Samtidigt undviks att 
blandningen överhettas, vilket skulle förkorta 
bearbetningstiden. Använd massan inom 45 
minuter efter tillblandning.

Applicering
Sprid Kerapoxy CQ över plattorna med 
ett speciellt putsbräde för fogmassor från 
MAPEI. Se till att fogarna fylls hela vägen från 
botten. Stryk bort överflödigt material med 
kanten på samma putsbräde.

Slutbearbetning
Efter fogning med Kerapoxy CQ måste 
golvytorna rengöras medan fogmassan 
fortfarande är ”färsk”.
Fogarna kan rengöras med en liten mängd 
vatten och en slipande svamp för rengöring 
av fogar (t.ex. Scotch-Brite® eller MAPEI 
rengöringssats för plattfogar) och därefter 
med en cellulosasvamp (t.ex. MAPEIs 
svamp). Var försiktig så att ingen fogmassa 
avlägsnas från fogarna.
Svampen ska vara mättad med vatten då 
ytan rengörs.
Överflödig vätska kan tas bort med 
samma svamp, som måste bytas när den 
impregnerats med för mycket harts. Samma 
teknik används vid slutbearbetning av de 
fyllda fogarna.
När ytan färdigbearbetats är det mycket 
viktigt att det inte finns några spår av 
Kerapoxy CQ kvar på ytan. När produkten 
väl härdat är den mycket svår att avlägsna.
Därför ska svampen ofta tvättas i rent vatten 
under rengöringen.
Om golvytan är mycket stor kan 
slutbearbetningen göras genom att ytan väts 

Spridning av  
Kerapoxy CQ med 
MAPEIs putsbräde

Rengöring av ytan med 
vatten och en roterande 
maskin med enkelhuvud 
samt speciella slipskivor 
som t.ex. Scotch-Brite®

Borttagning av 
överflödig vätska med 
gummiskrapa
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KEMISK BESTÄNDIGHET HOS HELT HÄRDAD KERAPOXY CQ*
PRODUKT ANVÄNDNING

Grupp Namn Koncentration % Laboratoriebänkar
INDUSTRIGOLV

Permanent användning Sporadisk användning
(+20°C) (+20°C)

Syror Ättikssyra 2.5
5

10

+
+
–

+
(+)
–

+
+
–

Saltsyra 37 + + + 
Kromsyra 20 – – –
Citronsyra 10 + (+) +
Myrsyra 2.5

10
+
–

+
–

+
–

Mjölksyra 2.5
5

10

+
+
(+)

+
(+)
–

+
+
(+)

Salpetersyra 25
50

+
–

(+)
–

+
–

Ren oljesyra – – –
Fosforsyra 50

75
+
(+)

+
–

+
(+)

Svavelsyra 1.5
50
96

+
+
–

+
(+)
–

+
+
–

Garvsyra 10 + + +
Vinsyra 10 + + +
Oxalsyra 10 + + +

Baser Ammoniak i lösning 25 + + +
Kaustiksoda 50 + + +
Natriumhypoklorit i lösning:
aktivt klor
aktivt klor

6.4 g/l
162    g/l

+
–

(+)
–

+
–

Kaliumpermanganat 5
10

+
(+)

(+)
–

+
(+)

Kaliumhydroxid 50 + + +
Natriumbisulfit 10 + + +

Mättade 
lösningar  
vid +20°C

Natriumhyposulfit + + +
Kalciumklorid + + +
Järnklorid + + +
Natriumklorid + + +
Natriumkromat + + +
Socker + + +
Aluminiumsulfat + + +

Oljor och 
bränslen

Bensin + (+) +
Terpentin + + +
Diesel + + +
Stenkolstjära + (+) (+)
Olivolja (+) (+) +
Lätt brännolja + + +
Tung brännolja + + +

Lösnings-
medel

Aceton – – –
Etylenglykol + + +
Glycerin + + +
Metylglykolacetat – – –
Perkloretylen – – –
Koltetraklorid (+) – (+)
Etylalkohol + (+) +
Trikloretylen – – –
Kloroform – – –
Metylklorid – – –
Tetrahydrofuran – – –
Toluen – – –
Kolsulfid (+) – (+)
Lacknafta + + +
Bensen – – –
Trikloretan – – –
Xylen – – –
Kvicksilverklorid (HgCl₂) 5 + + +
Väteperoxid 1

10
25

+
+
+

+
+
(+)

+
+
+

Förklaring: + utmärkt beständighet     (+) god beständighet    – dålig beständighet 

* Utvärderat i enlighet mer standarden EN 12808-1



TEKNISKA DATA (typiske verdier)
I enlighet med:  – Europeisk EN 12004 som R2 

– ISO 13007-1 som R2 
– Europeisk EN 13888 som RG 
– ISO 13007-3 som RG

PRODUKTIDENTITET

komponent A komponent B

Konsistens: tjock pasta gel

Kulör: finns i 19 olika kulörer

Densitet (g/cm³): 1,85 0,98

Torrsubstanshalt (%): 100 100

Brookfield-viskositet (mPa·s): 1 200 000 250 000

EMICODE: EC1 R Plus - mycket låga utsläpp

APPLICERINGSDATA (vid +23°C och 50% R.F.)

Blandningsförhållande: komponent A : komponent B = 9 : 1

Blandningens konsistens: krämaktig pasta

Blandningens densitet (kg/m³): 1 600

Blandningens brukstid: 45 minuter

Användningstemperatur: från +12°C till +30°C

Öppentid (som fästmassa): 30 minuter

Justeringstid (som fästmassa): 60 minuter

Klar för lätt gångtrafik: 12 timmar

Klar för användning: 3 dygn

SLUTEGENSKAPER

Skjuvhållfasthet enligt EN 12003 (N/mm²):
– initialt:
– efter nedsänkning i vatten:
– efter temperaturchock:

≥ 2,0
≥ 2,0
≥ 2,0

Böjdraghållfasthet (EN 12808-3) (N/mm²): 38

Tryckhållfasthet (EN 12808-3) (N/mm²): 49

Beständighet mot nötning (EN 12808-2): 147 (förlust i mm³)

Vattenabsorption (EN 12808-5) (g): 0,05

Fuktbeständighet: utmärkt

Åldringsbeständighet: utmärkt

Beständighet mot lösningsmedel och olja: mycket god (se tabell)

Beständighet mot syror och baser: utmärkt (se tabell)

Omgivningstemperatur vid användning: från -20°C till +100°C

Spridning av  
Kerapoxy CQ på en 
vägg med MAPEIs 
putsbräde

Kerapoxy CQ 
emulgeras med vatten 
med ett Scotch-Brite® 
skurblock

Rengöring och 
finbearbetning med en 
hård cellulosasvamp



KLAR FÖR LÄTT GÅNGTRAFIK
Golv kan utsättas för gångtrafik efter tolv 
timmar vid +20 °C.

ANVÄNDNINGSKLAR
Tre dygn. Efter tre dygn kan ytorna även 
utsättas för kemikalieangrepp.

Rengöring
Verktyg och behållare kan rengöras med 
stora vattenmängder så länge produkten 
fortfarande är färsk. När Kerapoxy CQ 
härdat kan produkten endast avlägsnas 
mekaniskt eller med Pulicol 2000.

ÅTGÅNG
Åtgången av Kerapoxy CQ varierar 
beroende på fogarnas storlek samt 
plattornas storlek och tjocklek.

FÖRPACKNING
Kerapoxy CQ levereras i fördoserade 
förpackningar. Produkten är förpackad i 
en hink med komponent A och en flaska 
med komponent B som tillsätts först när 
produkten ska användas.
Produkten levereras i förpackningar på  
3 kg och 10 kg endast för kulörverionarna 
nr 282, 283, 100, 113, 114 och 132.

och därefter bearbetas med en roterande 
maskin med enkelhuvud samt speciella 
slipskivor som t.ex. Scotch-Brite®. 
Överflödig vätska kan avlägsnas med en 
gummiskrapa.
Kerapoxy Cleaner (speciell 
rengöringslösning för epoxifogmassa) 
kan även användas för slutlig rengöring 
samt för borttagning av tunna rester 
av fogmassa upp till flera timmar efter 
applicering. I detta fall måste produkten 
lämnas att reagera under längre tid (minst 
15-20 minuter).

Effektiviteten hos Kerapoxy Cleaner beror 
på mängden restmaterial och hur lång tid 
som gått sedan applicering. Rengöring 
ska alltid utföras så länge produkten 
fortfarande är ”färsk” enligt beskrivningen 
ovan.

APPLICERING SOM FÄSTMASSA
När de två komponenterna blandats  
enligt beskrivningen ovan sprids 
fästmassan med en tandspackel. Sätt 
plattan på plats med ett fast tryck så att 
god kontakt uppnås. Efter härdning erhålls 
en extremt stark och kemikaliebeständig 
vidhäftning.

FORMEL FÖR BERÄKNING AV ÅTGÅNG: A = plattans längd (mm)
B = plattans bredd (mm)
C = plattans tjocklek (mm)
D = fogbredd (mm)

(A + B) kg
(A x B) m²

x C x D x 1,6 =

För storlekar som inte omfattas av tabellen, se vår hemsida www.mapei.se där gemensamma kalkylator är tillgänglig för skattning 
av förbrukningen i förhållande till storleken på kakel och fogbredden.

ÅTGÅNG (kg/m²) BEROENDE PÅ PLATTSTORLEK OCH FOGBREDD

Plattstorlek (mm)
Fogbredd (mm)

3 5 8 10
75x150x6 0,6 1,0 1,5 1,9

100x100x7 0,7 1,1 1,8 2,2
100x100x9 0,9 1,4 2,3 2,9
150x150x6 0,4 0,6 1,0 1,3
200x200x7 0,3 0,6 0,9 1,1
200x200x9 0,4 0,7 1,2 1,4

300x300x10 0,3 0,5 0,9 1,1
300x300x20 0,6 1,1 1,7 2,1
300x600x10 0,2 0,4 0,6 0,8
400x400x10 0,2 0,4 0,6 0,8
500x500x10 0,2 0,3 0,5 0,6
600x600x10 0,2 0,3 0,4 0,5
750x750x10 0,1 0,2 0,3 0,4
100x600x9 0,5 0,8 1,3 1,7
150x600x9 0,4 0,6 1,0 1,2
150x900x9 0,3 0,6 0,9 1,1

150x1200x10 0,4 0,6 1,0 1,2
225x450x9 0,3 0,5 0,8 1,0
225x900x9 0,2 0,4 0,6 0,8
250x900x9 0,2 0,4 0,6 0,7

250x1200x10 0,2 0,4 0,6 0,8
600x600x5 0,1 0,1 0,2 0,3
600x600x3 0,1 0,1 0,2

1000x500x5 0,1 0,1 0,2 0,2
1000x500x3 0,1 0,1 0,1

1000x1000x5 0,1 0,1 0,2
1000x1000x3 0,1 0,1
3000x1000x5 0,1 0,1 0,1
3000x1000x3 0,1 0,1



TILLGÄNGLIGA KULÖRER
Kerapoxy CQ finns i 19 kulörer.

LAGRING
Kerapoxy CQ kan lagras upp till 24 månader 
i sin originalförpackning på en sval och torr 
plats. Lagra komponent A vid en temperatur 
på minst +10°C så att produkten inte 
kristalliseras. Kristallisering kan åtgärdas 
genom uppvärmning.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR 
FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING
För anvisningar angående säker hantering 
av våra produkter, se sista utgåvan av 
säkerhetsdatablad på vår hemsida  
www.mapei.se 

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL 
ANVÄNDNING.

NOTERA!
Trots att de tekniska detaljerna och 
rekommendationerna i denna publikation 
representerar det bästa av vår kunskap och 
erfarenhet, måste ovanstående information 
alltid betraktas som indikationer. Därför skall 
den som använder produkten på förhand 
försäkra sig om att den är lämplig för den 
aktuella applikationen, och användaren själv 
är alltid ansvarig för konsekvenser i samband 
med användandet av produkten.

Vänligen referera till senast uppdaterade 
versionen av tekniskt datablad, tillgängligt 
på www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE
Innehållet i detta tekniska datablad 
(“TDS”) får kopieras in i annat 
projektrelaterat dokument, men 
det resulterande dokumentet får ej 
komplettera eller ersätta kravet i TDS:en 
som gäller vid tidpunkten av installationen 
av Mapei produkten. För senast 
uppdaterade TDS och garantinformation, 
besök vår hemsida på www.mapei.se. 
ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR 
ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER 
HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR  
ATT ALLA MAPEI GARANTIER UPPHÖR 
ATT GÄLLA.

BUILDING THE FUTURE

®

Vårt miljöengagemang
MAPEI:s produkter hjälper entreprenörer och 
konstruktörer att skapa innovativa LEED-

certifierade projekt, i enlighet 
med U.S. Green Building Council.

Alla referenser på produkten  
är tillgängliga vid förfrågan och  

på www.mapei.se

Denna symbol används som märke på produkter 
från MAPEI, som avger låg nivå av skadliga 
organiska ämnen (VOC) enligt godkännande av 
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte 
Verlege-werkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 
e.V.) à en internationell organisation för kontroll av 
emissionsnivåer från produkter som används för golv.
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Kerapoxy CQ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Obs! På grund av trycktekniken får kulörerna endast betraktas som vägledande för nyanserna på de aktuella 
produkterna


