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Best.-Nr.

Fugázó anyagok

Sopro Glitter csillámpor hozzáadásával a Sopro DF 10® Design Fuge Flex, a Sopro Flex-
Fuge plus, a Sopro TitecFuge® plus és a Sopro Fugen  Epoxi plus összes színét fémes, 
csillogó hatásúvá lehet tenni.
  

Alkalmazási terület Sopro Glitter csillámpor hozzáadásával a Sopro DF 10® Design Fuge Flex, a Sopro FlexFu-
ge plus, a Sopro TitecFuge® plus és a Sopro Fugen  Epoxi plus összes színét fémes, csillogó 
hatásúvá tehetjük.

Alkalmas aljzatok Sopro DF 10® DesignFuge Flex:
max. 2 tasak / 5 kg 

Sopro FlexFuge plus:
max. 6 tasak / 15 kg

Sopro TitecFuge® plus:
max. 6 tasak / 15 kg

Sopro FugenEpoxi plus:
max. 1 tasak / 5 kg  

Bedolgozási hőmérséklet Az alkalmazott fugázó anyagtól függ.

Olvadáspont > 250° C.

Tárolás Bontatlan, eredeti csomagolásban, száraz helyen, raklapon kb. 3 évig tárolható. 

Kiszerelés Gold: karton 1 kg (10 tasak / 100 g)
Silber: karton 1 kg (10 tasak / 100 g)

Sopro Glitter gold/silber
Sopro csillmpor arany/ezüst
1019 gold · 1020 silber
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Sopro DF 10® DesignFuge Flex-szel:
Öntsön tiszta keverőedénybe 1,3 – 1,4 l (1,2 – 1,35 l intenzív színek) tiszta vezetékes vizet 5 kg 
Sopro DF 10® bekeveréséhez, majd adagolja a vízhez a fugázó anyagot, és keverőszárral keverje 
homogén, krémes állagú habarccsá. Keverés közben, lassan adagoljon igény szerinti mennyiségű, 
de max. 2 tasak (100 g/tasak) Sopro Glitter silber vagy Sopro Glitter gold csillámport a habarcshoz.
3 – 5 perc érési idő elteltével keverje át még egyszer a fugázó anyagot.
A csillámpor alkalmazásával megváltozhat a fugázó anyag színe és állaga. 

Sopro FlexFuge plus:
Öntsön tiszta keverőedénybe 3,15 – 3,75 l tiszta vezetékes vizet 15 kg Sopro FlexFuge plus száraz 
anyag bekeveréséhez, majd adagolja a vízhez a fugázó anyagot, és keverőszárral keverje homo-
gén, krémes állagú habarccsá. Keverés közben, lassan adagoljon igény szerinti mennyiségű, de 
max. 6 tasak (100 g/tasak) Sopro Glitter silber vagy Sopro Glitter gold csillámport 15 kg Sopro 
FlexFuge plus-hoz. 3 – 5 perc érési idő elteltével keverje át még egyszer a fugázó anyagot. Az 
érési időt feltétlen tartsa be! Javasoljuk, hogy végezzen próbafugázást a kívánt csillámpor meny-
nyiséggel. 
A csillámpor alkalmazásával megváltozhat a fugázó anyag színe és állaga.

Sopro TitecFuge® plus:
Öntsön tiszta keverőedénybe 3,1 – 3,6 l tiszta vezetékes vizet 15 kg Sopro TitecFuge® plus beke-
veréséhez, majd adagolja a vízhez a fugázó anyagot, és keverőszárral keverje homogén, krémes 
állagú habarccsá. Keverés közben, lassan adagoljon igény szerinti mennyiségű, de max. 6 tasak 
(100 g/tasak) Sopro Glitter silber vagy Sopro Glitter gold csillámport a habarcshoz. 3 – 5 perc érési 
idő elteltével keverje át még egyszer a fugázó anyagot. 
A csillámpor alkalmazásával megváltozhat a fugázó anyag színe és állaga. 

Sopro FugenEpoxi plus:
Fémes fényű hatás eléréséhez keverjen igény szerinti mennyiségű, de max. 100 g (1 tasak) Sopro 
Glitter silber vagy Sopro Glitter gold csillámport 1 vödör Sopro FugenEpoxi plus-hoz. A csillámpor 
hozzáadása után legalább 2 percen keresztül keverjék át még egyszer gondosan az anyagot. A 
csillámpor alkalmazásával megváltozhat a Sopro FugenEpoxi plus fugázó anyag színe, állaga és 
vegyszerálló képessége. Ajánljuk, hogy végezzenek próbafugázást.

Javasoljuk, hogy végezzen próbafugázást a kívánt csillámpor mennyiséggel.

Biz ton sá gi előírások: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

Bedolgozás

Biztonsági előírások

Sopro Hungária Kft. • 2092 Budakeszi, Bianka utca 14. • Tel.: 23/458-046 • Fax: 23/458-048 • info@sopro.hu • www.sopro.hu
Nyitva tartás: H-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 13.00

Az eb ben a leírás ban ol vas ha tó ada tok ter mék leírá sok, ame lyek ta pasz ta la taink ra és vizs gá la taink ra tá masz ko dó ál ta lá nos uta lá sok, és nem 
al kal maz ha tóak konk rét, egyes ese tek re. Az itt fel so rolt ada tok nem ké pez he tik sem mi fé le kártérítési igény alap ját. Szük ség ese tén kér jük, for dul jon 
műszakitanácsadóinkhoz!Aváltoztatásjogátfenntartjuk!


