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Termék
Flexibilis cementtartalmú fugázóanyag beltérre és kül-
térre, fal- és padlóburkoló lapokhoz, 6 mm fugaszéles-
ségig, ideális kötési idôvel.
Az MSZ EN 13888 szabvány szerinti besorolása: CG2W
ÉME: A-76/2008

Felhasználási terület
Fugázásához:
� porózus csempékhez
� fagyálló burkolatokhoz
� greslapokhoz
� kerámia és üvegmozaikhoz
� falra és padlóra
� beltérben és kültérben
� fürdôszobákba, zuhanyzókba

Figyelem!
Keveréskor ügyeljen a vízmennyiség pontos adagolá-
sára, mert a túl sok vagy túl kevés keverôvíz minôségi
problémákhoz és foltosodáshoz vezethet. 

Tulajdonságok
� 30 színben 
� flexibilis
� 1-6 mm-es fugaszélességig
� ideális kötési idô
� könnyen és gyorsan bedolgozható
� krémes és finom állag
� gazdaságos
� SCS ® – Super Color Stability

Felhasználási útmutató
1. A fugázás elkezdése elôtt tisztítsuk meg a fugahézago-
kat a ragasztómaradéktól, távolítsuk el a fugakereszteket.
Ellenôrizzük a burkolat fugázhatóságát. A ragasztóágy-
ban lévô esetleges nedvesség, valamint az egyenetlen
fugahézag magasságok foltosodást okozhatnak!

2. A fugázás megkezdése elôtt a burkolat felületét szin-
tén tisztítsuk meg, ne kerülhessen a fugaanyagba esetle-
ges szennyezôdés. A munkafolyamaton kívül esô felüle-
teket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul
nem tisztíthatók meg.

3. A termék +5 °C alatti aljzat- és léghômérsékletnél nem
alkalmazható, +25 °C felett a felhordás nem javasolt.
Keveréskor minden 1 kg szárazanyagot kb. 0,3 l vízzel
csomómentes, homogén, könnyen kenhetô masszává
keverjünk össze. A bekevert anyagot kb. 5 perces pihen-
tetés után ismét keverjük át. A keverést célszerû vödör-
ben gipszeskanállal kézzel, vagy nagy mennyiség esetén
közepes fordulatszámú fúrógépbe erôsített keverôszár-
ral végezni.

4. A bekevert fugázóhabarcsot – a hômérsékleti viszo-
nyoktól függôen – kb. 1 órán belül fel kell használni. 
A fugázóhabarcshoz vízen kívül egyéb anyagot hozzáke-
verni tilos. Szennyezôdött anyagot újrafelhasználni tilos!

5. A megkevert fugázóanyagot gumis simítóval kenjük fel
a felületre, és átlós irányú dörzsöléssel dolgozzuk be a
fugahézagokba. A fugákat fugázógéppel is ki lehet tölteni. 
6. A fugázóanyag megfelelô meghúzása után, elôször
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nedves mosószivaccsal hígítsuk fel a burkolat felületén
száradó cementfátyol réteget, majd kinyomkodott fél-
száraz mosószivaccsal alakítsuk ki a tiszta fugaképet.

7. Munka közben a szennyezôdött, fugázástól független
felületeket folyamatosan tisztítsuk. A felhordott anya-
got 24 órán belül nem érheti fagy. A szerszámokat, edé-
nyeket használat után, azonnal forró vízzel meg kell
tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetlegesen szennye-
zôdött felületekkel is. 

Mûszaki adatok
(+23 °C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett)

Keverôvíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 
1 kg poranyaghoz

Fazékidô: kb. 1 óra
Pihentetési idô: 5 perc
Járhatóság: kb. 24 óra
Kopásállóság: ≤ 1000 mm2

Hajlítószilárdság (28 nap után)
- normál tárolás után: ≥  3,5 N/mm2

- fagyasztás-olvasztásos ciklus után: ≥  3,5 N/mm2

Nyomószilárdság (28 nap után)
- normál tárolás után: ≥  15 N/mm2

- fagyasztás-olvasztásos ciklus után: ≥  15 N/mm2

Zsugorodás: ≤ 2 mm/m
Vízabszorpció 30 perc után: ≤ 2 gramm
Vízabszorpció 240 perc után: ≤ 5 gramm
GIS kód: ZP1 kromátszegény, cementtartalmú

Veszélyességi osztály: egészségre nem ártalmas. A ter-
mék éghetetlen. Cementtartalmú termék, nedvességgel
erôsen alkalikusan reagál, ezért használata során a sze-
met és a bôrt védeni kell. Bôrfelületre, ruhára kerülô
anyagot azonnal bô vízzel lemosva el kell távolítani. Ha
szembe kerül, vízzel alaposan öblítsék ki és forduljanak
orvoshoz. Minden további információ a Biztonsági adat-
lapon.

Tárolás, eltarthatóság: 1 évig, cementhez hasonló
körülmények között, eredeti csomagolásban, a gyártás
dátumától számítva.

Anyagigény kg/m2

Kiszerelés: 5 kg-os mûanyagvödör

Termékkód: 7621105xx („xx” a termék színkódja)

Fugaszélesség
(mm)

Lapméret (cm)

2x2 10x10 20x20 20x25 33x33

2 1,28 0,38 0,19 0,17 0,16

5 0,96 0,48 0,43 0,39
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Termék
Magasan flexibilis cementtartalmú fugázóanyag bel-
térre és kültérre, fal- és padlóburkoló lapokhoz, 2-20 mm
fugaszélességig, ideális kötési idôvel. A gombásodás- és
repedésgátló valamint vízlepergetô adalékoknak kö-
szönhetôen a fugaanyaggal foltmentesen lehet dolgoz-
ni, ideális zuhanyzók, konyhák, fürdôszobák, közterü-
letek fugázására, minden olyan helyre, ahol intenzív a
forgalom vagy padlófûtés van. Az MSZ EN 13888 szab-
vány szerinti besorolása: CG2 ArW
ÉME: A-75/2008

Felhasználási terület
Fugázásához:
� porózus csempékhez
� fagyálló burkolatokhoz
� greslapokhoz
� kerámia és üvegmozaikhoz
� falra és padlóra
� beltérben és kültérben
� fürdôszobákba, zuhanyzókba

Figyelem!
Keveréskor ügyeljen a vízmennyiség pontos adagolásá-
ra, mert a túl sok vagy túl kevés keverôvíz minôségi prob-
lémákhoz és foltosodáshoz vezethet. 

Tulajdonságok
� 30 színben 
� flexibilis
� 2-20 mm-es fugaszélességig

� penész és gombaölôt tartalmaz
� ideális kötési idô
� könnyen és gyorsan bedolgozható
� széleskörûen alkalmazható
�megbízható
� könnyen tisztítható
� rendkívül tartós
� repedésgátló és vízlepergetô adalékot tartalmaz

Felhasználási útmutató
1. A fugázás elkezdése elôtt tisztítsuk meg a fugahézago-
kat a ragasztómaradéktól, távolítsuk el a fugakereszteket.
Ellenôrizzük a burkolat fugázhatóságát. A ragasztóágy-
ban lévô esetleges nedvesség, valamint az egyenetlen
fugahézag magasságok foltosodást okozhatnak!

2. Fugázás megkezdése elôtt a burkolat felületét szintén
tisztítsuk meg, ne kerülhessen a fugaanyagba esetleges
szennyezôdés. A munkafolyamaton kívül esô felületeket
gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem
tisztíthatók meg.

3. A termék +5 °C alatti aljzat- és léghômérsékletnél nem
alkalmazható, +25 °C felett a felhordás nem javasolt. Ke-
veréskor minden 1 kg szárazanyagot kb. 0,27 l vízzel cso-
mómentes, homogén, könnyen kenhetô masszává kever-
jünk össze. A bekevert anyagot kb. 5 perces pihentetés
után ismét keverjük át. A keverést célszerû vödörben gip-
szeskanállal kézzel, vagy nagy mennyiség esetén közepes
fordulatszámú fúrógépbe erôsített keverôszárral végezni.
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4. A bekevert fugázóhabarcsot – a hômérsékleti viszo-
nyoktól függôen – kb. 1 órán belül fel kell használni. 
A fugázóhabarcshoz vízen kívül egyéb anyagot hozzáke-
verni tilos. Szennyezôdött anyagot újrafelhasználni tilos!

5. A megkevert fugázóanyagot gumis simítóval kenjük
fel a felületre, és átlós irányú dörzsöléssel dolgozzuk be
a fugahézagokba. A fugákat fugázógéppel is ki lehet töl-
teni.

6. A fugázóanyag megfelelô meghúzása után, elôször
nedves mosószivaccsal hígítsuk fel a burkolat felületén
száradó cementfátyol réteget, majd kinyomkodott fél-
száraz mosószivaccsal alakítsuk ki a tiszta fugaképet.

7. Munka közben a szennyezôdött, fugázástól független
felületeket folyamatosan tisztítsuk. A felhordott anya-
got 24 órán belül nem érheti fagy. A szerszámokat, edé-
nyeket használat után, azonnal forró vízzel meg kell
tisztítani. Ugyanígy kell eljárni az esetlegesen szennye-
zôdött felületekkel is. 

Mûszaki adatok
(+23 °C-on, 50%-os relatív páratartalom mellett)

Keverôvíz-szükséglet: kb. 0,27 liter víz 
1 kg poranyaghoz

Fazékidô: kb. 1 óra
Pihentetési idô: 5 perc
Járhatóság: kb. 24 óra
Kopásállóság: ≤  1000 mm2

Hajlítószilárdság (28 nap után)
- normál tárolás után: ≥ 3,5 N/mm2

- fagyasztás-olvasztásos ciklus után: ≥ 3,5 N/mm2

Nyomószilárdság (28 nap után)
- normál tárolás után: ≥ 15 N/mm2

- fagyasztás-olvasztásos ciklus után: ≥ 15 N/mm2

Zsugorodás: ≤  2 mm/m
Vízabszorpció 30 perc után: ≤  2 gramm
Vízabszorpció 240 perc után: ≤  5 gramm

GIS kód: ZP1 kromátszegény, cementtartalmú

Veszélyességi osztály: egészségre nem ártalmas. A termék
éghetetlen. Cementtartalmú termék, nedvességgel erôsen
alkalikusan reagál, ezért használata során a szemet és a
bôrt védeni kell. Bôrfelületre, ruhára kerülô anyagot azon-
nal bô vízzel lemosva el kell távolítani. Ha szembe kerül,
vízzel alaposan öblítsék ki és forduljanak orvoshoz. Minden
további információ a Biztonsági adatlapon.

Tárolás, eltarthatóság: 1 évig, cementhez hasonló körül-
mények között, eredeti csomagolásban, a gyártás dátu-
mától számítva.

Anyagigény kg/m2

Kiszerelés: 5 kg-os mûanyagvödör
Termékkód: 7621205xx („xx” a termék színkódja) 

Fugaszélesség
(mm)

Lapméret (cm)

2x2 10x10 20x20 20x25 33x33

2 1,28 0,38 0,19 0,17 0,16

5 0,96 0,48 0,43 0,39
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