Színes tippek
a tartós fugázáshoz
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A fugázó színe

Színtől függően a fugázók lehetnek burkolólapot kiemelőek
vagy éppen a burkolólappal harmonizálóak. A tökéletes eredmény
érdekében a fugázó színének kiválasztásakor érdemes a színhelyes fugázó
mintát a kiválasztott burkolólaphoz illeszteni. (A vásárlás helyszínén kérjen színhelyes
fugázó mintát. A szórólapokon a gyártástechnológia miatt színeltérés lehetséges.)
A Murexin FM 60 PRÉMIUM fugázó 25 féle színe között biztosan megtalálja a megfelelőt.
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Igénybevétel
A fugázóanyagot különböző igénybevételek érik. Kültérben pl. a hőingadozás,
napsugárzás, fagy, eső stb. Beltérben pl. padlófűtés, fürdőszobában víz, pára,
vegyszeres takarítás, konyhában víz, étel-italmaradványok, medencében állandó vízterhelés stb.
Mindig az igénybevételnek megfelelő fugázót válassza! A Murexin FM 60 PRÉMIUM fugázó alkalmas kül- és beltérben
történő fugázásra, teraszra, erkélyre, nappaliba, fürdőszobába, előszobába (emelt minőségű, CG2WA minősítéssel
rendelkezik). Konyhapulthoz, medencékhez az FMY 90 Epoxi fugázót ajánjuk.
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Burkolólap típusa
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Különböző típusú burkolatok léteznek, pl. kerámia, greslap, ezen belül
a felület lehet érdes illetve mázas vagy mázatlan), vagy természetes kövek,
ahol a kő porózus vagy tömör. Ezek fugázásához más típusú fugázóanyagra
van szükség. Kerámia lapokhoz az FM 60 PRÉMIUM fugázó, természetes
kövekhez az SF 50 Kőfugázó a megfelelő választás.
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Trass adalékkal,
megakadályozza
a sókivirágzást
és elszíneződést.

Fugaszélesség
A fuga az egymás melletti burkolólapok közötti hézagot jelenti. A fugázóanyagok felhordásakor
a fugák kialakításától függően lehetnek keskenyek, szélesek. Manapság trend az egyre
vékonyabb fuga kialakítása, és a nagyméretű burkolólapok – akár 60 × 60 cm-nél nagyobb
méret – térhódítása. A fugázók választéka is ehhez igazodik. Meg kell találni az optimális
középutat, hiszen a burkolólapok mozgását a fuga veszi fel. Az FM 60 PRÉMIUM fugázó
0,5 – 7 mm-ig alkalmazható.

Lapméret

Hosszabbik oldal
≤ 30 cm
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Hosszabbik oldal
30-60 cm között

Hosszabbik oldal
> 60 cm

Felhasználási terület

Minimális
fugaszélesség (mm)

beltér

2

kültér

3

alacsony hőmérsékleten, vízzel fűtött felületek

3

alacsony hőmérsékleten, elektromosan fűtött felületek

3

beltér

3

kültér

5

alacsony hőmérsékleten, vízzel fűtött felületek

4

alacsony hőmérsékleten, elektromosan fűtött felületek

5

beltér

5

kültér

7

alacsony hőmérsékleten, vízzel fűtött felületek

5

alacsony hőmérsékleten, elektromosan fűtött felületek
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Használja Fugaszámító
programunkat:
www.murexin.com/Szolgáltatások/
Fugaszámító program

tipp:

5

A fugázó mennyisége
A fugázó csomagolásán, ill. a termék műszaki adatlapján feltüntetésre kerül, hogy hány m2-re elegendő.
Az FM 60 PRÉMIUM Fugázó elérhető 2, 4 és 25 kg-os kiszerelésben. Speciális összetételének köszönhetően kiadósabb. Anyagszükséglet: kb. 0,2-09 kg/m2 csempe és fugamérettől függően. A termékek műszaki
adatlapja elérhető a www.murexin.com/Termékek/Burkolás oldalon.
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Előkészítés
A fugázás megkezdése előtt a felhordott ragasztó száradását meg kell várni,
és a fugákból a ragasztómaradványokat el kell távolítani. A fugának száraznak
és pormentesnek kell lennie. A fugázás megkezdése előtt elő kell készíteni a
megfelelő szerszámokat: fúrógép keverőszárral, mérőedény, megfelelő méretű
keverőedény, fugázó lehúzó, fugázó szivacs, kőműves kanál, spakli, óra, tiszta,
hideg víz a fugázó bekeveréséhez.
tipp:
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Szakmunka
A fugázóanyag feldolgozását bízza szakemberre. A feldolgozás előtt meg kell
győződni arról, hogy a fugázóanyagok csomagolásain a gyártási számok azonosak
legyenek. A fugázás megkezdése előtt a helyszínen javasolt próbafelhordást végezni,
hogy a kiválasztott szín tényleg megfelelő-e. A fugázóanyag végleges színét
a kiszáradása után éri el.
tipp:
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Ne feledje a szilikont!
Két különböző alapanyag találkozásánál pl. fal és ajtótok vagy fürdőkád csak
rugalmas szilikont használjon! A vízszintes és függőleges padló és fal, illetve
fal és fal csatlakozásoknál mozgások jönnek létre. Ezeket a mozgásokat
a cementbázisú fugázóanyagok nem tudják teljes mértékben felvenni, ezért
megrepedhetnek, viszont a rugalmas Murexin SIL 60 Szaniter szilikonnak
ez nem jelent akadályt.
Színes tippek tartós fugázáshoz
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Használatbavétel

A tartós eredmény érdekében meg
kell várni a fugaanyag kikötését, min.
24 órán át védeni kell a mechanikai
terheléstől a felületet (ne lépjen rá!).
A frissen elkészült fugázóanyagot védeni
kell a további munkálatok által okozott
sérülésektől és szennyeződésektől pl. festés.
A padlófűtés beindítása a fugázás után legalább
1 hét elteltével kezdődhet el az előírások szerint.

Takarítás
A tartós eredmény érdekében a felület vegyszeres takarítását
leghamarabb a fuga elkészülte után 1 héttel lehet végezni, addig
langyos vizes felmosás javasolt. A Murexin FM 60 PRÉMIUM
fugázó víz- és szennyeződés taszító, gombásodásnak ellenáll.
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A tökéletes fugázásért
Normál kötésű fugázó, amely igazodik az egyre vékonyabb fugakép kialakításának
igényéhez, a nagyméretű lapok térhódításához, az aktuális csempetrend színeihez.
Az FM 60 PRÉMIUM fugázó a speciális adalékszereknek köszönhetően finom
fugakép kialakítására alkalmas, az aktuális trendeknek megfelelően a vékony
fugázást is lehetővé teszi.

Tulajdonságok:
Alkalmas:

Flexibilis Fény-, víz- és fagyálló Nagy szilárdság/kopásállóság Nagyobb igénybevételre
Hőingadozásoknak kitett felületekre Speciális összetételének köszönhetően kiadósabb
falra és padlóra kerámia- és greslapokhoz padlófűtésre vizes helyiségekben teraszra, erkélyre

Min. 0,5 mm – max. 7 mm fugaszélesség, gyakorlatilag nullfuga van a lapok között.
Finom szemszerkezetű, még jobb, még krémesebb, még könnyebb feldolgozhatóság.
A gyártástechnológiának köszönhetően porzáscsökkentett.
Egyedülálló a fugapiacon. A jövőbe mutató környezettudatosság
és egészségtudatosság szempontjainak már most megfelel!
SIL 60 Szaniter szilikon
Vízlepergető, víz és szennyeződés taszító,
Kül- és beltérben használható
gombásodásnak ellenáll. Fugázást követően,
dilatációk lezárására, fal- és
a használat és a takarítás során védi a fugázóanyagot.
padlócsatlakozásoknál,
valamint
csempeburkolatok
és
idegen
Egészségre nem ártalmas
anyagok közé a fugák lezárására, pl.:
EC1 PLUS (nagyon emissziószegény)
fürdőkád, ajtótokok. Baktériumoknak
Javított cementkötésű fugázóhabarcs,
és
gombáknak tartósan ellenáll. UV és
alacsony vízfelvétellel és magas
időjárásálló,
vízzáró, tartósan rugalmas
kopásállósággal
szilikon bázisú tömítőanyag.
25 színben elérhető!
Színes tippek tartós fugázáshoz
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További termékek a tartós fugázáshoz
FX 65 PROFI Flexfugázó
Hűvös, párás időben is problémamentesen feldolgozható. Gyors száradás,
lemoshatóság és használatbavétel jellemzi.
FMT 15 Trass fugázó
Természetes kövekhez 15 mm fugaszélességig, megakadályozza
a sókivirágzást, elszíneződést.
SF 50 Kőfugázó
Beton-, tér és klinkerburkolatok fugázására is, 30 mm fugaszélességig,
mely megakadályozza a sókivirágzást.
PF 30 Díszburkolat fugázó
Kerti utak, magánházak garázsbejáróinak egyszerű
(besöpörhető), gyors, tartós, és vízáteresztő fugázásához.
SFX 75 Gyors-flex fugázó
Ha fontos a mielőbbi használatbavétel, gyorsan kötő,
2 óra után már járható.
FME 80 Extrém Fugázó
A normál igénybevételek mellett medencékbe, garázsokba
is a megnövelt kémiai ellenállóság miatt.
FMY 90 Epoxi Fugázó
Vegyszeres terhelésnél (tisztításoknál), erős igénybevétel
– növényi és állati zsiradékok – esetén, nincs többé vörösbor
és ételzsírfolt a fugán, a különböző szennyeződések könnyen
és egyszerűen eltávolíthatók.
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A Murexin fugázók között minden típusú feladathoz megtalálja
a tökéletes megoldást.

