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Sopro TNF 
Trassz tartalmú széles fugázó 5-30 mm 
TrassNatursteinFuge 5-30 mm 

 
 Cementtartalmú, trassz adalékot tartalmazó és gyorsan kötı fugázó 

habarcs közepesen és középerısen igénybe vett mőkı és természetes kı 
burkolatokhoz. CG2 a DIN EN 13888 számú európai szabvány szerint. 
Krómban szegény a TRGS 613 szerint. 
 

 • Nyomószilárdság ≥ 25 N/mm2 
• Seprıgép szívó hatásának ellenáll 
• Alkalmas nagynyomású vízsugárhoz 
• Csökkenti a mészhidrát-kivirágzást 
• Ellenáll a fagynak és a sózásnak 
• Hamar járható és terhelhetı 
• Beltéri és kültéri használatra 
• Padlóra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhasználási terület 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utcakı és természetes kı burkolatok fugázására a kert- és tájépítészetben, csatornák fugázására és 
közepes és középerıs igénybevétel számára az útépítésben. Természetes kı és beton mőkı 
burkolatok fugázására is beltéren, erkélyeken és teraszokon széles, rusztikus és durva szemcsés 
felülető fugák vagy sokszögő lerakás esetén. 
 

Keverési arány 3,5 l víz: 25 kg Sopro TNF 
 

Érési idı 3-5 perc 

Bedolgozhatósági idı Kb. 20 perc. A megkeményedett anyagot nem szabad sem vízzel, sem friss anyaggal újra 
felhasználhatóvá tenni. 

Járható Kb. 1 óra elteltével. 

Terhelhetı Kb. 6 óra elteltével, forgalomnak átadható kb. 3 nap elteltével. 

Az idıadatok +23°C-os szobahımérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. Az ennél magasabb 
hımérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak pedig meghosszabbítják ezeket az idıadatokat. 
 

Bedolgozási hımérséklet +5°C és +25°C között 
 

Fugaszélesség 5-30 mm 

Anyagszükséglet 1,9 kg por minden dm
3
 fugatérfogathoz 

kb. 15 kg por m
2
-enként  9 x 11 cm gránit kövezet, 1 cm fugaszélesség és 4 cm fugamélység esetén. 

 

Szerszámok Keverıfej, rozsdamentes simítókanál, fugázó gumi, fugázó lap, szivacs, lemosó henger garnitúra. 
Iszapseprő vagy tisztítógép, pl. az Italmont cég "Berta" vagy "Rosina" modellje. 

Szerszám tisztítása Friss állapotban vízzel lemosni. 
 

Tárolás Bontatlan eredeti csomagolásban, száraz helyen, raklapon kb. 6 hónapig tárolható.  

Kiszerelés 25 kg-os zsák 
 



 
Tulajdonságok A Sopro TNF hidraulikus, gyorsan szilárduló, trassz adalék tartalmú fugázó habarcs 5-30 mm-es 

fugaszélességig. A trassz adalék tartalom csökkenti mészhidrát-kivirágzást. A különleges adalékok különösen 
szilárd és tömör habarcs szerkezetet eredményeznek, amely kiválóan alkalmas közepes és középerıs 
igénybevételnek kitett közlekedı felületek burkolatához. 
 

Az aljzat elıkészítése Az aljzat teherbíró képességét a várható terhelésnek megfelelıen kell kialakítani. Közepes és középnehéz 
terhelések esetén a funkcióképességet és a tartósságot csak merev alépítménnyel együtt lehet elérni. Ajánlott a 
köveket soványbetonba lerakni. A kövezet megsüllyedése a nem megfelelı teherbíró képesség miatt a fugaélek 
beszakadásához vezet. 
 
Hagyni kell a lerakáshoz használt habarcsot kikeményedni. A fugát a lerakáshoz használt habarcs 
kikeményedése elıtt gondosan meg kell tisztítani.  
 
Vibrátorlap használatakor a vibrációs folyamat megkezdése elıtt a fugát száraz Sopro TNF anyaggal (a 
fugamagasság 1/3-áig) vagy durva murvával (a fugamagasság 1/4-éig) fel kell tölteni, a kövek elmozdulásának 
elkerülése érdekében. A minimális fugamélység forgalomnak nem kitett felületeken 25 mm, forgalomnak kitett 
területeken 40 mm. 
 
A fugázandó felületet elı kell nedvesíteni, hogy közvetlenül a fúgázás elıtt a kövek felülete ne legyen nedvszívó, 
de a még nyitott fugákban ne álljon a víz. Ehelyett alkalmazható a Sopro Pflaster-Fughilfe is. Ez 
megakadályozza a fugázó habarcs maradékait a burkolat felületén. (Kérjük, olvassa el a Sopro PFA 867 
Pflaster-Fughilfe mőszaki adatlapját is.) 
 

Bedolgozás Kb.3,5 l vizet kell egy tiszta edénybe tölteni, majd a fugázó habarcsot lassan hozzá kell adni, és keverıgéppel 
homogén, sőrő masszává kell keverni. Az így kapott habarcsot ezután kb. 1 l vízzel a szükséges iszapolható 
állagúvá kell hígítani. 
 
3-5 perc érési idı után még egyszer erıteljesen át kell keverni. 
 
A Sopro TNF fúgázó habarcs felhordását iszapseprővel vagy fugázó lappal kis nyomást alkalmazva kell végezni, 
hogy a fuga teljes keresztmetszete megteljen. Száraz habarcsot felszórni nem szabad.  
 
Megfelelı állásidı elteltével a felesleges mennyiségő habarcsot a fugakeresztmetszetre átlósan tisztára le kell 
mosni a felületrıl, anélkül, hogy a fugából a benne lévı anyagot kimosnánk. A lemosó vizet gyakran kell 
cserélni. 
 
Alternatív megoldásként a beiszapolt felületet bizonyos idıközönként vízpermetezéssel (permetezı fúvóka) 
nedvesen lehet tartani. A Sopro TNF kikeményedésének kezdete után az iszap a felületrıl erısebb vízsugárral 
lemosható. 
 
Megjegyzés:  
Profilírozott vagy durva felülető burkolóanyagoknál és természetes kövek esetén próbafugázást javasolunk 
annak megállapítása céljából, hogy a cement- és pigment maradvány teljes mértékben lemosható-e a felületrıl. 
 
A friss fugázást védeni kell olyan körülményektıl, ami a kikeményedésre, megkötésre káros hatást gyakorolna, 
mint a magas hımérséklet, szél, esı vagy fagy.  
 
Különösen nagymértékben nedvszívó építıanyagok esetén a fugázó habarcs kismértékő színárnyalati eltérést 
mutathat, ami azonban a kiszáradás folyamán kiegyenlítıdhet. 
 
Az egyenletes szín kialakításához különösen az erısen pigmentált és sötétebb fuga színek esetén szükséges a 
készítési víz megadott mennyiségének, a homogén elkeverésnek és az érési idınek a pontos betartása. A 
lemosáskor ügyelni kell arra, hogy lehetıleg kevés lemosó vízzel dolgozunk, a lemosó vizet gyakrabban 
cseréljük és ne álljon vízfilm a fugákon. A lemosott és lehúzott fuga száraz utándörzsölése csökkenti a késıbbi 
kivirágzás veszélyét és segíti a fugafelület fényhatásának kialakulását. 
 
A habarcságyban levı mosatlan és elszínezıdésre hajlamos homokadalék vagy a környezı építıanyagokban 
található elszínezıdést elıidézı anyagok foltosodást okozhatnak.  
 

Biztonságtechnikai 
elıírások 

Cementet tartalmaz. Nedvesség és víz hatására nagymértékben lúgos vegyhatásúvá válik. 
 
Jelölés: 
A GefStoffV veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti veszélyjelzése: 
Xi ingerlı hatású 
 
Kockázati tényezık: 
R38 A bırt ingerli. 
R 41 Komoly mértékő szemkárosodást okozhat. 
 
Biztonsági elıírás: 
S 2 Gyerekektıl távol tartandó. 
S 22 Porát nem szabad belélegezni. 
S 24/25 Bırrel és szemel való érintkezését el kell kerülni. 
S 26 Szembe jutva azonnal alaposan vízzel ki kell kiöblíteni, és orvoshoz kell fordulni. 
S 37/39 Munkavégzéshez megfelelı védıkesztyőt és védıszemüveget/arcvédıt kell viselni. 
S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolást vagy a címkét be kell mutatni. 
 
GISCODE ZP1 
Krómban szegény a 2003/53/EG szerint. Biztonságtechnikai 
 

 


