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Sopro FEP
FugenEpoxi
Epoxi fugázó

n Kerámia burkolóanyag fugázásához

n Ellenáll agresszív víznek, természetes zsírnak és vegyszernek

n Mechanikusan nagymértékben terhelhetô

n Beltéri és kültéri használatra

n Színkód 501 fehér 10

508 szürke 15

Kerámia burkolóanyag fugázására, mint kôagyag csempe, égetett kôanyag csempe, kerámia hasított-
lap és hasítottlap idom, ha agresszív vízhatással kell számolni, például a következô esetben:
- úszómedencében termálvízzel, ásványi vízzel, sós forrásvízzel és tengervízzel,
- söfôzde, pincészet, borospince és egyéb italgyártó élelmiszeripari üzem,
- bôr- papír- textil- és gyógyszeripar,
- szennyvíztisztító telep, szennyvízderítô és semlegesítô létesítmény,
- állatkert.

Vegyszer és sav:
- laboratóriumban, vegyipari üzemhelyiségben és akkumlátortöltô helyiségben.

Természetes zsírok:
- húsipari és húsfeldolgozó üzemben, nagykonyhában és konyhában, tejüzemben és

sajtgyártó üzemben.

Nagy terhelés és öblítô hatás:
- hullámfürdôben, ipari mosóban és ipari szennyvíztároló medencében,
- erkélyen,
- teraszon.

Kb. 50 perc +20oC-nál, kb. 40 perc +30oC-nál.

+20oC-on: kb. 16 óra múlva járható, 4 nap múlva vegyileg teljes mértékben terhelhetô.
+10oC-on: kb. 24 óra múlva járható, 8 nap múlva vegyileg teljes mértékben terhelhetô.

+10oC felett dolgozható be.

1,5-12 mm.

2 mm.

Fugázási mélység (mm) x fugaszélesség (mm) x fuga összes hossz m2-enként (m) x 1,6 (fajsúly) = 
hozzávetôleges anyagfelhasználás g/m2 -ben.

Lassú fordulatú keverôfej (keverôkosár vagy keverôfej), Sopro speciális keménygumi fugázó, poliész-
ter szivacs (például Scotch Brite), viszkózaszivacs.

A szerszámról a szennyezôdést friss állapotban - folyamatos üzemmenetnél is - meleg vízben kell 
letisztítani.

Eredeti csomagolóedényben, száraz helyen legalább 6 hónapig tárolható.

5 kg-os vödörben,

Felhasználási terület

Bedolgozhatósági idô

Kikeményedési idô

Bedolgozási hômérséklet

Fugaszélesség

Legkisebb fuga mélység

Anyagszükséglet
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A Sopro FugenEpoxi kétkomponensû, nagyfokú igénybevételt biztosító epoxi gyanta alapú
fugázóhabarcs, amely folyamatos minôségellenôrzéssel készül.
Képlékeny és igen jól lemosható. Megkötése után agresszív vízzel, természetes zsírral, vegyszerrel
(lásd az ellenállóképesség táblázatában), mechanikus terheléssel, megfagyás és  olvadás váltakozó
hatásával és legfeljebb 60 oC hômérséklettel szemben ellenáll.

A kikapart és nyitott fugát alaposan meg kell tisztítani. A fugázandó rés aljának és oldalának száraz-
nak, por-, zsír-, olaj-, habarcs és ragasztóhabarcs mentesnek kell lennie. A csempe alatt a hézagok al-
ján üresen maradt térrészek nem lehetnek.

Sopro DünnbettEpoxi anyaggal való burkolásnál leghamarabb 12 óra múlva, Sopro PU-Kleber anyag-
gal kikeményedés után, ásványi alapú habarcsnál kikeményedés és kiszáradás  után, de leghamarabb
24 óra múlva lehet a fugázást kezdeni.
Kültéren ott kell dolgozni, ahol nincs közvetlenül napsugárzás. A megadott idôértékek a környezeti
feltételektôl (hômérséklet és légnedvesség) függôek.

Az A jelû komponenst jól felrázni, a B jelû komponenst hozzáadni, és 3 percig lassú fordulatszámú
keverôkészülékkel (másodpercenként 7 fordulat) egynemûsítve, szál- és buborékmentesen elkeverni.
Kézi keverés nem javasolt.

Keverési arány: három súlyrész A jelû komponens : 1 súlyrész B jelû komponens.

A fugázóhabarcsot a Sopro cég speciális fugázógumival tömören és mélyre bevinni a hézagolórésbe.
A felesleges anyagot lehúzni. Az anyagmaradvány teljes felülete lehetôleg kevés meleg vízzel és tör-
lôruhával feloldandó (emulgeálandó), és viszkóza szivaccsal letörlendô. Arra kell ügyelni, hogy a fu-
gákból az anyagot ne mossuk ki. Ezután a csempe felületét ismételten le kell tisztítani tiszta és fehér
viszkózaszivaccsal. A szivacsot gyakran kell tiszta vízben kimosni. Szakszerû bedolgozáskor zárt és
egyenletes hézagfelületet nyerünk.

Magasabb hômérsékleten javasolt a bekeveretlen fugázóhabarcsot vízhûtôvel lehûteni. A nem tükrö-
zô vagy durva felülettel rendelkezô kerámia burkolóanyagok felületérôl az anyagmaradványt lehetô-
leg minél elôbb le kell tisztogatni, hogy a mûgyanta és pigment fátyolt eltávolíthassuk róla. A tisztí-
tással a környezeti feltételektôl függôen mintegy 1-5 óra hosszat várni, amíg a fugázóhabarcs kellô-
képpen meghúzott. Próbafugázást javasolunk.

Az A jelû komponens vegyi reakciót elôidézô biszfenol-A-epiklórhidrin gyantát tartalmaz, amelynek
átlagos molekulasúlya 700 felett van és C12-C14 alifás glicidiléter.
Veszély jelzése: Xi ingerlékeny, epoxidgyantát tartalmaz.

B jelû komponens tartalma: 3,6 diazaoktán-1,8 diamin, izoforondiamin.
Veszély jelzése: C maró hatású, izoforondiamint tartalmaz.

Kockázati tényezôk:
R 36/38A szemet és bôrt ingerli
R 43 Bôrfelületre jutva érzékenyítô hatású lehet

Biztonsági elôírás:
S 1/2 Gyerekek elöl elzárva tartani
S 26 Szembe jutva azonnal alapos vízöblítést végezni, és orvoshoz fordulni
S 28 Bôrre jutásakor bô vízzel és szappannal azonnal lemosni
S 37 Munkavégzéshez megfelelô védôkesztyût viselni
S 51 Csak jól szellôzött helyen szabad alkalmazni

Szállítási elôírás:
A szállításra vonatkozó elôírás szerint nem jelölésköteles.
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Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szôlôskert út 21,Telefon: 23/ 458-045, Értékesítés: 23/ 458-046, Fax: 23/ 458-048, E-mail: info@sopro.hu, Internet: www.sopro.hu
Nyitvatartás:  H-Cs: 7.30 - 16.30    P: 7.30 - 13.00

Az ebben a leírásban olvasható adatok termékleírások, amelyek a mi tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kárpótlási igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon
mûszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!
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