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                                                                                                   ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 

29.01.2015 – последно издание 

 

ФУГАКОЛОР FLEX 

за фуги с ширина от 5-20 мм  
 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 

За фугиране на подови и стенни облицовки от керамични, бетонни, стъклени плочки и 

материали с естествен произход. При използване за фугиране на порьозни повърхности 

(негланцирани плочки, гранитогрес, или естествени камъни) трябва да се направи 

предварителна проба дали не остават трайни петна по повърхността, като се използва 

парче от съответния материал. 

КАЧЕСТВА: 

- Съдържат фибри 
- Фугаколор FLEX е с иновационна формула на нано ниво и осигурява защита от 

замърсяване 

- Намалена абсорбция на вода 

- Повишена устойчивост на абразивно износване 

- Повишено сцепление със страните на плочките 

- Еластична и не се напуква 

- Висока светлоустойчивост 

- Без свиваемост при съхнене 

- Цветово разнообразие – 4 цвята – цветови каталог Fugacolor Flex 

- Произвежда се съгласно БДС EN 13888 вид CG клас 2WA 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА*: 

Якост на огъване при съхранение на сухо: 

(БДС EN 12808-3) 

≥ 3,5 N/mm2 

Якост на огъване след цикли замръзване/размръзване: 

(БДС EN 12808-3) 

≥ 3,5 N/mm2 

Якост на натиск при съхранение на сухо: 

(БДС EN 12808-3) 

≥ 15 N/mm2 

Якост на натиск след  цикли замръзване/размръзване: 

(БДС EN 12808-3) 

≥ 15 N/mm2  

 

Съсъхване: 

(БДС EN 12808-4) 

≤ 3 mm/m 

Устойчивост на абразивно износване: 

(БДС EN 12808-2) 

≤ 2000 mm3 

Абсорбция на вода: след 30 min 

                                       след 240 min 

(БДС EN 12808-5) 

≤ 5 g 

≤ 10 g 

*посочените техн. данни са определени при температура на въздуха 23±5°С и относителна влажност на 

въздуха 50+5%.  

РАЗХОД:  

в зависимост от широчината и дълбочината на фугата, размера на плочките или 

формата на камъка  

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.  

ОПАКОВКА: 

Многослойни хартиени торби с нетно тегло 5kg  
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СЪХРАНЕНИЕ: 

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения, върху дървени скари. 

H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. 

H315 - Може да причини дразнене на кожата. 

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите. 

H317 - Може да предизвика алергична кожна реакция. 
 

P261 - Да се избягва вдишване на прах 

P271 - Да се използва само на открито или на добре проветриви места. 

P280 - Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила. 

Р304+Р340 - При вдишване изведете пострадалия на чист въздух. 

Р302+Р352 - При контакт с кожата –измийте обилно със сапун и вода. 

Р362 - Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. 

Р333+Р313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата потърсете медицински 

съвет. 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: 

 

ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

-  

За други основи, моля да се консултирате с нас! 

НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ: 

-  

СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ: 

Гумена шпакла 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ: 

С вода и остъргване 

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: 

- Нанася се при температури не по-ниски от 5°С и не по-високи от 35°С. 

- Влага в основата, нехомогенна смес, различна абсорбираща способност на 

страните на плочките, намокряне преди пълно изсъхване, различни условия 

на съхнене могат да предизвикат неравномерност в цвета на фугата. 

- Не се допуска смесването с други аналогични продукти. 

НАЧИН НА РАБОТА: 

Измереното необходимо количество чиста вода между 0,900-1,100 l се поставя в 

подходящ съд. Към него се добавя една опаковка (5 kg) “Фугаколор FLEX” за фуги с 

ширина от 5-20 мм и се разбърква до получаване на хомогенна смес. Препоръчително 

е използването на механична бъркалка. След 5 min сместа се разбърква отново. 

Нанасянето се извършва с гумена шпакла диагонално на плочките. След значително 

сгъстяване фугите се оформят с чиста навлажнена дунапренова гъба. Окончателното 

изчистване на плочките става след като фугата “дръпне” (след около 15 min). 

ПРЕПОРЪКИ: 

Производителят гарантира качеството на продукта, но не може да въздейства на 

условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се 

осъществява от квалифициран персонал/професионални потребители. Препоръчва се 

консултиране с листа технически данни и информационният лист за безопасност на 

продукта. Производителят не поема отговорност за компенсиране на клиента с друга 

стойност освен с тази на материалите. Клиентът е длъжен да тества или потърси 

информация преди полагането на продукта. 

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА 

Продуктът съдържа цимент и реагира алкално с водата. Очите и кожата трябва да се 
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предпазят от контакт с продукта. За повече информация - справка с Информационния 

лист за безопасност. 

 


