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ARDEX FL
Еластична бърза фугираща маса

Област на приложение:
За фугиране на плочки от керамика, стъкло и ес-
тествени камъни - с изключение на мрамор, клинкери, 
фасадни керамични плочки и фасадни елементи при 
подови и стенни повърхнини, както и на стъклени 
блокчета. Особено подходяща за балкони, тераси и 
фасади.
За външна и вътрешна употреба.

Вид:
Прах на основата на цимент и специални пълнители.

Обработване:
В чист съд за забъркване се налива бистра вода и се 
прибавя с бъркане ARDEX FL - фугиращата маса до 
получаване на гладък пастообразен разтвор без 
гранули.
Съотношение на смесване:
 25 кg ARDEX FL: около 43/4 литра вода 
 5 кg  ARDEX FL: около 1 литър вода
В температурния интервал от 18 до 20°С разтворът 
може да се обработва около 1/2 часа. По-високи 
температури съкращават времето на обработване, по-
ниски го удължават.
Разтворът лесно може да се нанесе с гумена шпакла 
във фугите. И по-дълбоки фуги могат да се напълнят с 
една работна операция, без да слегнат. Краткото 
време на свързване позволява ранно измиване, без 
фугите да бъдат отмити.
Върху подови повърхнини разтворът да се нана-ся с 
гумен разпределител.
ARDEX FL да се обработва при температури над 5°С.

Трябва да се има предвид:
В порьозни повърхности или върху матови глазури на 
плочки и плоскости могат да заседнат остатъци от 
фугиращата маса. Затова да се направи пробно 
фугиране на такива настилки.
Когато се почиства с киселина, фугите предварително 
трябва да се намокрят с вода.
След втвърдяване на фугиращия разтвор настъпва 
отблъскващо водата действие на разтвора. Затова 
процедурата на измиване би трябвало да се извърши 
във възможно най-ранния момент и изцяло.
Влага в основата и различна абсорбираща способност 
на страните на плочките могат да предизвикат цветови 
разлики във фугите.

Общовалидно е:
Вместо циментови фугиращи материали в лечебни 
бани и плувни басейни и други строежи с високо 
натоварване би трябвало да се използва лепилото и 
фугиращ разтвор на основата на епоксидна смола 
ARDEX WA.
За фугиране на мрамор при вътрешно полагане да се 
използва мраморната фуга ARDEX MG.

Указания:
Съдържа цимент. Дразни очите и кожата. He трябва да 
попада в ръцете на деца. Да се избягва допир с очите 
и кожата. При допир с очите веднага да се изплаква 
обилно с вода и да се консултира с лекар. Да се носят 
подходящи предпазни ръкавици.
Във втвърдено състояние без вредни физиоло-гични и 
екологични въздействия.
GISCODE ZP 1 = продукт, съдържащ цимент, беден на 
хромати

Технически данни
според стандарта за качество на АРДЕКС

Съотношение 
на смесване:  около 43/4литра вода : 25 кg прах   
   съответно
   около 1 0Ч вода : 4 0Ч прах

Насипно тегло:  около 1,3 kg/l

Прясно тегло 
на разтвора:  около 2,1 kg/l

Разходна 
норма:   при ширина на фугата 6 mm,
   дълбочина на фугата 5 mm
   за плочки
   от 30 х 30 сm около 0,3кg/m2
   от 15 х 15 сm около 0,6кg/m2
   от 10 х 10 сm около 0,9кg/m2
   от   5 х   5 сm около 1,8кg/m2
 
Време за 
обработване:  около 30 минути

Годност за 
ходене (20°С):  след около 1,5 часа

Повърхностна 
твърдост
по Бринел:  след   1 ден около  35 N/mm2 
   след   3 дни около  40 N/mm2 
   след   7 дни около  50 N/mm2
   след 28 дни около  60 N/mm2

Пригодност за 
подово 
отопление:   да

Опаковка:  торби с 25 kg нето, 
   
   
Съхранение:  в сухи помещения около 12 месеца
                   в оригинално затворена опаковка

Ние гарантираме безупречното качество на нашите продукти. Нашите препоръки за 
обработка на материалите почиват на експерименти и практически опит; те би след-вало 
да се възприемат като общи указания, но не и като уверение в точната проява на 
свойствата им, тъй като не бихме могли да вземем под внимание конкретните условия на 
строителната площадка и изпълнението на строителните работи, над които нямаме 
власт.


