
Polimer alapú festék 
a cementkötésű 
fugák színének
felfrissítéséhez

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Fuga Fresca felhasználásra kész a lapburkolat
közötti cementkötésű fugák színeinek felújítására
vagy átszínezésére gyorsan és könnyen alkalmazható
beltéri fugafelújító festék.

Alkalmazási példák
A Fuga Fresca használatával eltüntethetők, pl. a
helytelen bedolgozásból vagy a nem megfelelő
használatból, stb. eredő fugaszín-egyenetlenségek,
foltosodások.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Fuga Fresca vizes bázisú polimer, akrilgyanta
bázisú festék, amely speciális összetevőinek és
kitűnő fedési tulajdonságainak köszönhetően
egyenletessé teszi a fugák színét, illetve a könnyebb
tisztítást jelentő alacsonyabb vízfelvevő képességet.

JAVASLATOK
• Ne használja kültéren vagy folyamatosan víz alatti

helyeken (úszómedencék, medencék, stb.).

• Amennyiben terrakotta padlón vagy porózus,
nedvszívó felületű kő anyagon használja, csak a
fuga felületére szabad felhordani elkerülve a
lapfelületekre való rákerülését.

• A legalább 48 óra száradási idővel rendelkező
cementkötésű fugafelületekre hordható fel.

• Ne használja epoxigyanta fugák vagy szilikonnal,
poliuretán bázisú termékkel tömített fugák vagy
tágulási hézagok felületein..

• Ne használja a Fuga Fresca-t málló vagy a nem
megfelelő hidratáció miatt gyenge terhelhetőségű
fugák megszilárdítására.

• Amennyiben a meglévő szín árnyalata nagyon 
eltér a kívánt, új színtől, akkor több rétegben kell
felhordani.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Műanyag tubus
Alaposan rázza fel a tubust használat előtt. Csavarja
le a kupakot, és a szivacsos fejet könnyedén nyomja
a tiszta, málló részektől, penésztől és kalcium
lerakódásoktól mentes fugafelületre. Várjon néhány
percet, amíg az így felvitt anyag a fuga felületén
megszárad. Távolítsa el a festékmaradványokat a
burkolólap felületéről nedves szivaccsal. Használat
után a szivacsfejet alaposan tisztítsa meg.

Műanyag tégely
A termék felhasználásra kész. Használat előtt
alaposan keverje fel a terméket a műanyag
tégelyben.
A tiszta, és a málló, kalcium lerakodásoktól,
penésztől mentes fugafelületekre a terméket ecsettel
kell felhordani. Várjon néhány percet, amíg az így
felvitt anyag a fuga felületén megszárad. Távolítsa el 
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Terrakotta padló 
Fuga Fresca-val
kezelve

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: sűrű folyadék

Szín: 26 szín

Sűrűség (g/cm3): 1,37

pH érték: 8

Szárazanyag tartalom (%): 58

Brookfield viszkozitás (mPa•s): 10,6
(6-os tengely - 10 fordulat)

Fedési képesség (kontraszt arány) (%): 96,93

Elkoszolódás (UNI 10792): ∆E* 0,27

Kopásállóság (DIN 53778): > 10.000 ciklus

Időjárás állóság (ASTM G155), ciklus 1: ∆E* 0,04

Bedolgozási hőmérséklettartomány: +5°C-tól +35°C-ig

Járható: 2 óra után

Teljesen terhelhető: 24 óra után

EK 1999/45 szerinti veszélyességi osztályozása: nincs.
A termék használata előtt olvassa el a “Az elkészítés 
és bedolgozás során betartandó biztonsági előírások” 
bekezdést, valamint a csomagoláson és a biztonsági 
adatlapon található információkat
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a festékmaradványokat a burkolólap
felületéről nedves szivaccsal.

SZÍNVÁLASZTÉK
A “MAPEI színes fugák” színskála 
26 különböző színében.

ANYAGSZÜKSÉGLET
A burkolólapok és a fugák méretétől
függően.

KISZERELÉS
1 kg-os tégelyek és 160 g-os tubusok.

TÁROLÁS
Eredeti, zárt csomagolásban, normál
körülmények között, 24 hónapig tartható 
el. Óvja a fagytól.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS
SORÁN BETARTANDÓ
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A Fuga Fresca nem veszélyes termék a
keverékek osztályozása szerint. A kémiai
termékek kezelése során szokásos
elővigyázatosságú kezelés javasolt.
További információt a Biztonsági Adatlapon
találhat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki
adatok, javaslatok és utasítások mindig
csak a megadott feltételek mellett
érvényesek. Az ettől eltérő
munkakörülményekre és felhasználási
területekre nem jelentenek kötelezettséget.
Amennyiben a fentiekben ismertetettől
eltérő munkakörülmények között vagy
felhasználási területeken akarják a terméket
használni, akkor a termék használatának
megkezdése előtt megfelelő számú próbát
kell végezni. Bár a termékismertetőben
szereplő műszaki adatok és javaslatok
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon
alapulnak, ettől függetlenül csak a
termékeink mindig azonos minőségére
vállalunk garanciát.

A termékhez kapcsolódó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak és

megtalálhatóak a Mapei honlapján
www.mapei.hu - www.mapei.com
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