
JEllEMzôi

•�vízlepergetô�és�szennyezôdéstaszító
•��sokoldalú�felhasználhatóság�a�20�mm-es��

fugaszélességnek�köszönhetôen
•�cementkötésû
•�víz-�és�fagyálló,�UV-álló,�kültéren�is�alkalmazható
•��repedésmentes,�nagy�kopásállóság,�csökkentett�vízfelvétel
•�teraszra�és�padlófûtés�esetén�is�alkalmazható

AlkAlMAzási tErülEt

Magas minôségû, cementtartalmú fugázó anyag 2-20 
mm fugaszélességig. Vízálló és szennyezôdéstaszító, 
csökkentett vízfelvevô képesség, fagyállóság és magas 
kopásállóság jellemzi. Alkalmas kerámia-, üveg-, kô- 
(kivéve az elszínezôdésre hajlamos természetes kôbôl 
készült burkolat és márvány) valamint mozaiklapok 
fugázására – függôleges és vízszintes felületeken 
egyaránt. A fugázó anyag víztaszító tulajdonságának 
köszönhetôen különösen alkalmas fürdôszobák, 
szaunák, zuhanyzók, konyhák és medencék kerámia 
burkolatainak fugázására.

A fElülEt ElôkészítésE

A fugázást csak a ragasztóhabarcs teljes száradása 
után szabad megkezdeni. A hézagokból a megkötött 
ragasztót el kell távolítani. A hézagolást megelôzôen 
végezzen próbafugázást, különösen intenzív színek 
esetén (lapelszínezôdés megakadályozása)! Erôsen 
nedvszívó lapok és/vagy aljzat esetén, valamint nagy 
melegben nedvesítse be a lapok széleit a fugázás elôtt 
(a fugában nem maradhat víz).

AlkAlMAzás

Öntse a 15 kg poranyagot kb. 3,3 liter tiszta, hideg 
vízbe, lassú fordulatszámú kézi keverôgéppel keverje 
csomómentesre, majd 3 perc pihentetés után ismételten 
keverje át. A fugázó anyagot gumi fugázóval – a fuga 
irányára átlósan – juttassa a hézagokba. Miután a 
fugaanyag meghúzott (kb. 5-20 perc) a lapokat törölje 
át – tiszta vízben gyakran öblített és kicsavart – nedves 

szivaccsal. Másnap, a teljes száradást követôen – 
szükség esetén – a lapokról törölje le a fugafátyolt, 
száraz ruhával! A bekevert fugázó anyag kb. 2 órán 
belül felhasználható. Tûzô napon és nagy melegben 
ne fugázzon, mert a fugázó anyag gyors száradása 
hajszálrepedésekhez vezethet. A fugázó anyag a teljes 
vízlepergetô képességét a felhordást követô 5. nap után 
éri el.

fontos tudnivAlók

A fugázó anyagot száraz idôben, +5°C és +25°C 
közötti hômérsékleten javasolt alkalmazni. A fugázást 
csak a ragasztó teljes száradása után lehet megkezdeni. 
A korai fugázás valamint a kifugázott burkolat 
korai és/vagy bôséges vízzel történô „átmosása” 
foltosodást és a fugázó színének kifakulását okozhatja 
(fugafátyol bedörzsölése a még nedves fugába). A víz 
túladagolása repedésekhez, a fuga vízállóságának 
csökkenéséhez, foltosodásához és kifehéredéséhez 
vezethet (a magas szabad mésztartalom miatt). 
Csak az azonos gyártási számú fugázó anyagok 
alkalmazása garantálja az azonos színárnyalatot.  
A kész fugát  a te l jes  száradásig 
nem érhet i  esô,  páralecsapódás és  

Cimsec Prémium széles fugázó
(Premium fugenbunt Extrabreit)
rugalmas, vízlepergetô fugázó anyag
széles fugák (2 – 20 mm) kitöltésére
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a hômérséklet nem csökkenhet +5˚C alá.  
A szerszámokról a friss fugázó anyag vízzel lemosható. 
A készítmény oldható króm (VI) tartalma a 
csomagoláson feltüntetett tárolási körülmények mellett 
0,0002% alatt van a felhasználhatóság ideje alatt. 
Cementet tartalmaz. Bekeveréskor (víz hatására) erôsen  
lúgossá válik, ezért a szemmel és a bôrrel való érintkezést 
kerülni kell. Ha szembe vagy bôrre kerül, bô vízzel le 
kell mosni. Szembe kerülés esetén orvoshoz kell fordulni. 
A fuga késôbbi tisztításához és ápolásához használjon 
lúgos vagy semleges kémhatású tisztítószereket, a 
gyártó utasítása szerint.

MûszAki AdAtok

Összetétel:�� �Cement,�ásványi�töltôanyagok,�mûanyag�
pordiszperzió�valamint�tulajdonságjavító�
adalékszerek

Anyagszükséglet:�(függ�a�lap-�és�fugamérettôl):� �
5�x�5�cm�lapméret�esetén�kb.�0.8�kg/m2�
15�x�15�cm�lapméret�esetén�kb.�0.5�kg/m2� �
20�x�20�cm�lapméret�esetén�kb.�0.4�kg/m2� �
30�x�30�cm�lapméret�esetén�kb.�0.3�kg/m2�

Fugaszélesség� 2�-�20�mm

Keverési�arány:�� kb.�3,3�liter�víz�/�15�kg�poranyag

Pihentetési�idô:�� kb.�3�perc

Bedolgozható:�� kb.�2�óra

Várakozási�idô�a�tisztítás�elôtt:��
� mázas�lapok�kb.�5–20�perc� �
� greslap�kb.�10–45�perc� �
Terhelhetô:� kb.�24�óra�elteltével**

Teljes�terhelhetôség:�� kb.�28�nap�elteltével

Alkalmazható:� +5°C�és�+30°C�közötti�hômérsékleten�
(levegô�és�alap)

Kötés�utáni�hôállóság:� -30°C�és�+70°C�között

A�fenti�adatok�20°C�levegô�hômérséklet�és�65%�relatív�páratartalom�esetén�
érvényesek.

kiszErElés

10 kg papírzsákban

tisztítás és áPolás

Használjon lúgos vagy semleges kémhatású 
tisztítószereket, a gyártó utasítása szerint.

tárolás

Eredeti jól zárt csomagolásban, hûvös, száraz, nedvességtôl 
védett helyen.

fElhAsználhAtó

Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 3 évig.

EGyéb inforMáCiók

A csomagolóanyag csak akkor helyezhetô a 
hulladék gyûjtôbe, ha az teljesen üres és nem 
tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett 
termékmaradványokat építôipari hulladékgyûjtôben 
kell elhelyezni. A maradék anyagot nem szabad 
talajba, természetes vizekbe és csatornába 
juttatni.A CIMSEC Prémium Széles fugázó csak a 
termékismertetôben feltüntetett területeken használható 
fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink 
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
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




