
JEllEMzôi

•�semlegesen�térhálósodó
•�márvány�és�gránit�lapok�fugázására
•�szilikon�bázisú
•�gombásodás�és�penészálló
•�tartósan�rugalmas
•�megakadályozza�az�elszínezôdést

AlkAlMAzási tErülEt

Természetes kôburkolat tal (márvány, gránit 
stb.) ellátott felületek csatlakozási fugáinak 
és tágulási (dilatációs) hézagainak tömítésére 
szolgál fürdôszobában, vizes helyiségekben, 
lépcsôburkolatok valamint lábazatok készítésénél. 
Alkalmas fém felületek (réz, cink, alumínium stb.), 
valamint cement- és mésztartalmú építôanyagok 
tömítésére is. UV- és idôjárásálló, kül- és beltérben 
is alkalmazható. Nem ajánlott ivóvíz tartályoknál, 
akváriumoknál.

A fElülEt ElôkészítésE

A fugákat és a csatlakozási hézagokat meg kell 
tisztítani a portól és egyéb tapadást gátló anyagoktól 
(pl. olaj, zsiradék stb.). El kell távolítani a laza, 
puhán tapadó részeket és meg kell gyôzôdni, hogy 
az érintkezési felületek megfelelôen szárazak-e. 

fElhordás

Vágja le az adagoló csonk tetejét a menetes 
rész felett. Tekerje rá az adagolócsôrt, vágja le 
annak hegyét a megfelelô szögben és helyezze a 
kartust a kinyomópisztolyba. A felületek megfelelô 
elôkészítése után egyenletes vastagságban hordja 
fel a szilikon tömítôanyagot a helyére. Szükség 
esetén használjon ragasztószalagot az esztétikus 
fuga kialakítása érdekében. A kinyomott massza – 
kb. 5 percig – mosószeres vízbe mártott spatulyával 
formázható. Ezt követôen az esetlegesen felhasznált 

ragasztószalagot azonnal el kell távolítani. A még 
meg nem kötött tömítô anyag oldószerrel, a már 
megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el.
A fugatömítés legfontosabb szabályai: 
-  10 mm fugaszélességig a kinyomott tömítôanyag 
szélessége és vastagsága legyen egyforma, míg 
ennél szélesebb fuga esetén ez az arány 2 : 1 
(szélesség : vastagság). 

-  Kerülni kell a háromoldalú feltapadást, mert az a 
tömítôanyag szakadásához vezethet. Ezért célszerû 
pl. rugalmas fugakitöltô zsinór behelyezése a résbe 
a tömítô szilikon alkalmazása elôtt, különösen a 
sarkoknál.

fontos tudnivAlók

A Cimsec Fugenflex MS elasztikus fugázóanyag a 
kötéséhez szükséges nedvességet a levegôbôl nyeri. 
Mivel az alacsony páratartalom lassítja a száradást, 
ezért jól szellôztetett helyiségekben alkalmazzuk! A 
tömítô színét lásd a ragasztott címkén. Csak az azonos 
gyártási számú termékeknél garantált a színazonosság. 
Nem átfesthetô. Gyermekek kezébe nem kerülhet! 
A szemmel és bôrrel való érintkezés kerülendô.  

fugenflex Ms
Elasztikus fugázóanyag elszínezôdésre hajlamos burkolatokhoz 
sarkok, falcsatlakozások és dilatációs hézagok rugalmas tömítésére
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MûszAki AdAtok

Összetétel:�� �szilikongyanta�kötôanyagú�víztaszító�
paszta

Fugaszélesség:� 4-25�mm

Alkalmazható:�� +5°C-�+40°C�között

Bôrösödés:�� 10-15�perc�elteltével

Járható:�� kb�24-36�óra

Száradás:�� 1-5�mm/nap

Anyagszükséglet:� 9�–�16�m²�burkolt�felület/250�ml�(új�fuga)�
� 16�–�32�m²�burkolt�felület/250�ml�
(fugafelújítás)

A�fenti�adatok�normál�klímára�(+23°C�és�50%�relatív�páratartalom)�
vonatkoznak.

kiszErElés

310 ml mûanyag kartusban.

tárolás

Eredeti, jól zárt csomagolásban, hûvös, száraz helyen.

fElhAsználhAtó

Az elôírt tárolás mellett gyártástól számított 12 
hónapig.

EGyéb inforMáCiók

A tömítôanyag maradványt nem szabad a 
szennyvízhálózatba és természetes vizekbe juttatni! 
A göngyöleget csak akkor tegye a hulladék 
gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz 
anyagmaradványokat. A munkakörülmények és az 
anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése elôtt 
célszerû próbatömítést végezni.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (30) 919-2926

színEk

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555 
Fax: (+36-1) 209-1543
www.cimsec.hu
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