
Cikkszám

532
Sopro MFT 532
FugenBreit mit Trass
Széles fugázó

n ÉVI ÉAB: A-887/1996

n ÉMI ÉAB: A-887/1996

n 5–15 mm fugaszélességhez

n Bel- és kültéren

n Száraz, nedves és vizes helyiségekben

n Ivóvíz tartályokban és úszómedencékben

Kb. 5 perc.

Kb. 2 óra; A megkeményedett habarcsot nem szabad sem vízzel, sem friss habarccsal újrafel-
dolgozhatóvá tenni.

Kb. 24 óra elteltével.

A normál hômérsékleti viszonyokra vonatkoznak, azaz 20 ºC/65% relatív nedvességtartalom; a maga-
sabb hômérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak meghosz-szabbítják ezeket az idôket.

Kb. 0,8 kg/m (20x20 cm-es csempe, 5 mm fugaszélesség, 10 mm fugamélység).

Fugamélység (mm) x fugaszélesség (mm) x teljes fugahossz (m) m-ként:
645  =  szükséges mennyiség kg/m-ben kifejezve.

+5 ºC és max. +25 ºC között (aljzat, levegô, anyag).

Keverô, vakolókanál, habarcsláda, gumisimító, fugázó kés, szivacsos simító.

Eredeti csomagolásban, száraz helyen palettán kb. 10 hónapig tárolható.

15 kg és 25 kg többrétegû szelepes papírzsákban.

Naturweiss, manhattan, grau, braun, athrazit, steingrau.
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A Sopro MFT 532 FugenBreit mit Trass hidraulikusan szilárduló, fagy- és vízálló fugázóhabarcs, na-
gyon jó oldaltapadással kerámia fal- és padlóburkolatokhoz, 5–15 mm fugaszélességgel. A Sopro
MFT 532 FugenBreit mit Trass-ból különlegesen sûrû fugázóhabarcsot kapunk. Kiemelkedô tulajdon-
sága, hogy nem reped, és biztonságot nyújt kivirágzás ellen.

Alkalmas bel- és kültéri használatra, száraz, nedves és vizes helyiségekben. Sopro 
MFT 532 FugenBreit mit Trass naturfehér és szürke színû, az egészségre ártalmatlan és ezért ivóvíz-
tartályokban és uszodákban is alkalmazható.

25 kg (1 zsák) Sopro MFT 532 FugenBreit mit Trass-t kb. 5,25 l vízzel (15 kg-ot kb. 3,25 l vízzel) kever-
jünk képlékeny, még feldolgozható állagú masszává. A Sopro MFT 532 FugenBreit mit Trass kb. 5
perc pihentetés után azonnal bedolgozható és a keverôedényben kb. 2 órán keresztül felhasználható
marad.

A vékonyrétegû ágyazóhabarcsba lerakott kerámia burkolóanyagokat legkoráb-
ban 24–48 óra múlva lehet fugázni. Azoknál a kerámia burkolóanyagoknál, amelyeket vastagrétegû
habarcsba ágyaztak, az ágyazóhabarcsnak fugázás elôtt száraznak kell lennie. A kiszáradási idô
nagymértékben függ az építkezés helyén 
uralkodó idôjárási viszonyoktól.
A Sopro MFT 532 FugenBreit mit Trass-t gumisimítóval vagy fugázó késsel a fugára átlósan tömören
és mélyen hordjuk fel, miközben a fugát teljesen kitöltjük. Hagyjuk a habarcsot beszívódni, amíg az
egyenletesen matt nem lesz (kb. 5–15 perc). 
Nedves, de nem vizes szivaccsal tisztítsuk meg a csempét a felesleges habarcstól és tiszta, nedves szi-
vaccsal még egyszer dörzsöljük át a felületet.
Száradása után az esetleg még megmaradt habarcsfátyolt száraz, tiszta ruhával távolítsuk el. A meg-
munkált felületeket a fugahabarcs teljes kikeményedéséig óvni kell a túl gyors kiszáradástól (pl. a
magas hômérséklettôl, közvetlen napsugárzástól, huzattól, stb.).
Figyelem: mázatlan, matt vagy porózus felületû csempéknél próbafugázást kell végezni annak
megállapítására, hogy a csempék felületét kifogástalanul le lehet-e tisztítani.

Ne dolgozzunk az anyaggal +5 ºC hômérséklet alatt, fagyott aljzaton, vagy ha a bedolgozás alatt
vagy után fagyveszély áll fenn. Ne adjunk hozzá fagyálló adalékot.

Az anyag cementtartalmú. Nedvességgel/vízzel egyesülve erôsen lúgos hatású, ezért bôrünket és sze-
münket óvjuk tôle. Ha mégis érintkezne bôrünkkel, vízzel alaposan mossuk le. Ha szemünkbe kerül,
forduljunk orvoshoz. Megkötött állapotban az egészségre és a környezetre ártalmatlan.
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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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