Mőszaki Lap

Baumacol PremiumFuge
Flexibilis fugázóhabarcs
A termék:

Por alakú, víz- és fagyálló, élelmiszerbarát, nagy szilárdságú, vízlepergetı,
különösen képlékeny flex fugahabarcs. Egyenletesen húzható és könnyen
bedolgozható fugába. Alacsony vízfelvételi képessége és a nagyobb
kopásállósága ellenére is a fugaelszínezıdés szinte kizárt.

Összetétel:
Felhasználás:

Bel- és kültérben, 2-7 mm fugaszélességig, vízszintes és függıleges felületek
víz és szennytaszító fugázó anyaga. Alkalmas kerámia csempék, lapok és
mozaik lapok fugázására vizes helyiségekben, teraszokon és erkélyeken.
Padlófőtésre megfelelı.

Mőszaki adatok:

Vízigény:
Pihentetési idı:
Fazékidı:
Kötésidı/járhatóság:
Fugaszélesség:
Szín:

Kb. 0,30 l/kg (=30%)
Kb. 5 perc
Kb. 2 óra
kb. 24 óra múlva
2-7 mm repedésmentes
24 színben

2
Anyagszükséglet: Kb. 0,5 – 0,9 kg/m csempe és fugamérettıl függıen

Veszélyességi
besorolás:

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi
határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi
besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap
letölthetı a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhetı.

Tárolás:

Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban
kb. 12 hónapig tárolható.

Minıség:
Kiszerelés:
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5 kg vödör
2 kg vödör
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Alapfelület:

A burkolat ragasztónak és a fugaszéleknek száraznak, por, olaj- és
zsírmentesnek kell lennie. A fuga tartományában csemperagasztó- vagy
ágyazóhabarcs maradványok, kitüremkedések ne legyenek.
Nem alkalmas:
Saválló fugázásra és dilatációs hézagok kitöltésére. Nagy vízterhelésnek
kitett helyeken (ipari környezetben, autómosókban stb.).

Elıkészítés:

Az alapfelületet burkolhatóságát vizsgálni kell.

Feldolgozás:

A masszát kemény fugázó gumival, a fugairányra átlósan húzva dolgozzuk
be a fugákba. Ügyeljünk rá, hogy a fuga teljes keresztmetszetét
hézagmentesen töltsük ki. A kerámiaburkolat típusától függıen 5-15 perc
múlva tiszta vízzel, puha mosószivaccsal mossuk át a felületet, majd tiszta
vízzel ismételjük meg a tisztítást.
24 órán keresztül a felületet védjük a mechanikai sérülésektıl. A fugaanyag
foltosodásának elkerülése érdekében a fugázás elıtt a ragasztóhabarcs
kiszáradását meg kell várni és egyenletesen, mindenhol kikaparni. Az
egymás mellé kerülı fugaanyagok esetén azonos sorozatszámú anyagot
szabad használni.

Redszerkiegészítı Kiegyenlítés:
Baumacol Planea
termékek:
Alapozás:
Baumacol Grund
Baumacol SuperGrund
Ragasztás:
Baumacol Flex Top ragasztóhabarcs

Általános
tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegı hımérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a
feldolgozás és a kötés ideje alatt.
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, elıírásokat, mőszaki elıírásokat
mindenkor figyelembe kell venni!
Magas páratartalom és alacsony hımérséklet késlelteti, magas hımérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és mőszaki
irányelveket tartsuk be.
Javasolt szerszámok: lassú fordulatú, keverıszáras fúrógép, megfelelı
mérető keverıedény, keménygumi fugázó, fugamosó szivacs, vizes edény.
A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani.

Munkavédelem:

Termékre jellemzı tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés,
tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai elıírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevıknek és
a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerzıdéses jogviszonyt és adásvételi
szerzıdésbıl adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevıt termékeink tervezett felhasználási célra való
alkalmasságának saját felelısségre történı ellenırzése alól.
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