
 Sopro Saphir® S
Speciális flexibilis fugázó anyag
Cement tartalmú, rugalmas víz- és szennyeződéstaszító fugázóhabarcs, 
speciális öntisztító adalékkal. Krómban szegény az EU 2003/53/EG irány-
elve szerint.

 megfelel az EN 13888 szabvány CG2 WA követelményeinek

 flexibilis, 2-5 mm-ig

 víz- és szennytaszító a Sopro Hydrodur® 
 technológiának köszönhetően

 bel- és kültérre, falra és aljzatra

 kőporcelán (gres) lapokhoz is 

 törés- és repedezésmentes kikeményedés

 Colorstat® tartalma biztosítja a foltmentes 
 kötést és színtartóképességet

 finom és sima fugafelület

 fotokatalitikus öntisztító hatás

 nagyon könnyen tisztítható – „easy to clean”

 antibakteriális

Szívóképes kerámia és égetett kerámia csempe fugázására beltéren és kültéren, falon és aljzaton. 
Alkalmas kis szívóképességű csempe fugázására is. Különösen alkalmas padlófűtéshez, nedves és 
vizes helyiségekhez, teraszokhoz.
 
1,0 - 1,1 l víz : 4 kg Sopro Saphir® S.
 
Kb. 2 óra. A kimerevedett habarcsot tilos vízzel vagy friss habarccsal újra felhasználhatóvá tenni.

3 – 5 perc.
 
Kb. 12 óra múlva. 

Kb. 48 óra múlva.
 
+23°C-os átlagos hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. Az ennél magasabb 
hőmérséklet lerövidíti, az alacsonyabb pedig meghosszabbítja ezeket az időadatokat.
 
+5°C és + 30 °C között bedolgozható.

0,5 - 0,7 kg/m2 habarcs 15 x 15 cm vagy 15 x 20 cm csempeméret és kb. 3 mm fugaszélesség esetén.

Keverőszár, rozsdamentes vakolókanál, gumi lehúzó, fugabehúzó, fugalemosó készlet görgő feltét-
tel. Friss állapotban a szerszámok vízzel tisztíthatóak.  
 
Felbontatlan eredeti csomagolásban, szárazon, raklapon 36 hónapig tárolható.
 
4 kg-os (4db/karton), könnyen nyitható fóliazsák hordozófüllel, 15 kg-os zsák. 
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A Sopro Saphir® S speciális flexibilis fugázó anyag cement alapú, víz- és szennytaszító, az EN 13888 
alapján CG2 WA besorolású. Kiemelten jó fugázási és lemoshatósági tulajdonságokkal rendelkezik.  
A Sopro Hydrodur® technológia biztosítja a fugázó anyag víztaszító tulajdonságát (gyöngy-effektus), 
ami egy speciálisan kifejlesztett víztaszító kötőanyag rendszert jelent. A fugázó anyag titán- 
dioxidot tartalmaz, mely katalizátorként hat, így az UV sugarak segítségével a szerves szennye-
ződések természetes bomlását jelentősen felgyorsítja. Ezáltal a fugázó anyag tartósan lúgos marad, 
ami egyrészrők antibakteriális hatást fejt ki, másrészről pedig a szép fugakép hosszútávú megőrzését 
is elősegíti és a kiemelkedő színtartosságot is garantálja. 

4 kg Saphir® S-t keverjünk ki kb. 1,0 – 1,1 l tiszta vízzel csomómentes, krémes masszává. Az intenzív 
színek esetén csökkentsük a víz mennyiségét kb. 0,25 l-rel. Az erős víztaszító képesség miatt eltart 
egy darabig, míg a por elkeveredik a vízzel. Nagyon fontos ezért, hogy a vizet a lehető legna-
gyobb pontossággal adagoljuk, és a keverést lehetőleg géppel, nagyon inteníven, legalább 2 perces 
időtartamig végezzük. Ezután hagyjuk az anyagot 5 percig érni, majd alaposan keverjük át újra.

A burkoló anyag kikeményedése előtt kaparjuk ki és alaposan tisztítsuk meg a fugahézagokat.
Hagyjuk a burkoló anyagot teljesen kiszáradni. Egy tiszta keverőedénybe tegyünk a 4 kg fugázó 
anyaghoz előírt 1,0 – 1,1 l tiszta vizet, majd adagoljuk hozzá a port, és keverőszárral addig kever-
jük, míg homogén, krémes állagú anyagot nem kapunk. Az anyag kellő homogenitásának elérése 
érdekében először merevebb anyagot keverjünk, majd kevés víz hozzáadásával állítsuk be a munka-
végzésnek megfelelő állagot. 3 – 5 perc elteltével erőteljesen keverjük át újra. 

A Sopro Saphir® S speciális flexibilis fugázó anyagot gumi- vagy fugabehúzóval dolgozzuk be 
a kikapart és kitisztított, a burkolóanyag méretétől illetve szívóképeségétől fügően esetleg 
előnedvesített fugahézagba úgy, hogy az anyag a teljes keresztmetszetét kitöltse. Ne használjanak 
fel kikeményedett fugázó anyagot.

A frissen bedolgozott fugázó anyag meghúzása után (egyenletesen bemattul) a burkolatatot a 
fugákra merőleges irányban, nedves, de nem vizes szivaccsal kell lemosni. Ügyeljünk arra, hogy ne 
mossuk ki a fugázó anyagot. A fuga felszíne ezáltal sima és megfelelően tömör lesz. A kikeménye-
dési folyamat alatt adott esetben vízzel utánnedvesíthetünk. 

Figyelem!
Gyengén szívó felületű burkolatok fugázásához gyorsan kikeményedő fugázó anyag használata 
ajánlott. Tagolt vagy durva illetve nem mázas felületű kerámia bukolatok valamint mikropórusokat 
tartalmazó, különböző méretű, polírozott finomkerámiák esetén javasoljuk, hogy használjanak AH 
737-es vagy PFA 867-es fugázáskönnyítőt, és végezzenek próbafugázást. Győződjenek meg arról, 
hogy  a cement- és pigment-maradékok teljesen lemoshatók-e a felületről! Cseréljék rendszeresen a 
lemosó vizet frissre!

A friss fugát védeni kell a kikeményedést befolyásoló behatásoktól, mint pl.: magas hőmérséklet, 
szél, eső, vagy fagy. A fugázó anyag kikeményedésének folyamata és a színmélysége nagy mér-
tékben függ az egyenletes páratartalomtól. Erős szívóképességű, hagyományos vastag ágyazatba 
fektetett kerámia burkolatok esetén előfordulhat csekély mértékű színeltérés a fugázatban, ami a 
kikeményedés folyamán általában kiegyetlenítődik. 

Az egyenletes színárnyalat eléréséhez, főleg a sötét tónusú, pigmentált fugázó anyagok esetében, 
feltétlen követni kell az előírt vízmennyiségére, az anyag homogén kikeverésére és az érési idő 
betartására vonatkozó előírásokat. A lemosásnál ügyeljünk arra, hogy a lehető legkevesebb vízzel 
végezzük, gyakran cseréljük a lemosó vizet frissre, és ne képződjön vizes filmréteg a fugákon. A 
lemosott fuga szárazra törlésével csökkenthetjük a kivirágzás veszélyét és növelhetjük a színmély-
séget. Nem lemosott, elszínezésre alkalmas maradék homok a vastag ágyazatból vagy a csatla-
kozó építményekből származó elszíneződést okozó anyagrészecskék foltosodáshoz vezethetnek a 
későbbiekben. A fugázó anyag 7 nap elteltével képes teljesen víztaszító tulajdonságát kifejteni. 

A savas környezet, koncentrációjától függően, képes a cement alapú fugázó anyagot tönkretenni. 
Savas tisztítószerek használata esetén pontosan be kell tartani a használati utasításban leírtakat. 
Savas tisztítószerek alkalmazása esetén a felületet be kell nedvesíteni, majd a takarítás befejeztével 
azonnal vízzel le kell mosni. 

Cementet tartalmaz. Nedvesség és víz hatására nagymértékben lúgos vegyhatásúvá válik.
Jelölés:
A veszélyes anyagokra vonatkozó GefStoffV/EU-irányelv szerinti veszélyjelzése:
Xi ingerlő hatású
Kockázati tényezők:
R 37/38 A légzőszerveket és a bőrt ingerli.
R 41 Komoly mértékű szemkárosodást okozhat.
Biztonsági előírás:
S 2 Gyerekektől távol tartandó.
S 22 Porát nem szabad belélegezni.
S 24/25 Bőrrel és szemmel való érintkezését el kell kerülni.
S 26 Szembe jutva azonnal alaposan vízzel ki kell öblíteni, és orvoshoz kell fordulni.
S 37/39 Munkavégzéshez megfelelő védőkesztyűt és védőszemüveget/arcvédőt kell viselni.
S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolást vagy a címkét be kell 
 mutatni.

GISCODE ZP1
Krómszegény az EU 2003/53/EG számú  irányelve szerint.

Sopro Hungária Kft.
2092 Budakeszi, Szőlőskert út 21., Telefon: 23/ 458-040, 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 tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó általános utalások, és nem 
alkalmazhatóak konkrét, egyes esetekre. Az itt felsorolt adatok nem képezhetik semmiféle kártérítési igény alapját. Szükség esetén kérjük, forduljon 
műszaki tanácsadóinkhoz! A változtatás jogát fenntartjuk!
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