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Két komponensű, rugalmas térburkolat fugázóhabarcs

Tartósan rugalmas fugázóhabarcs 
Termékinformáció
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bedolgozható, ha a felületi hőmérséklet > 7 º C
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!"#$%&'(%)*ennyiség kg/m² - egyszerű kalkuláció: fuga mélység 30 mm
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S. a minta közepén
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999pp,,,t,t **&&..77(($$:: : burkolatot a tervezett forgalmi terhelésnek megfelelően kell 
elkészíteni. fugázás megkezdése előtt a burkolati elemeknek stabilan kell állnia az ágyazatban, 
azok nem mozoghatnak, billeghetnek. 

:: ff((ll##ll((tt ((llőő$$&&%%"",,tt&&%%((::: /2 kell tisztítani a fugákat minimum 30mm mélységig, nagyobb forgalom 
esetén a burkoló elemek vastagságának 2/3-ig (minimum fugaszélesség ;**<8 : felületet *(' kell 
tisztítani az összes szennyeződéstől a munka megkezdése előtt. Azokat a területeket, amelyeket nem 
a Flex-Fuga anyaggal kívánja kifugázni, le kell takarni.

==llőőőő.. &&%%::: Nedvesítse elő a fugázandó felületet. Porózus burkolati anyagok, illetve nagyobb 
felületi hőmérésklet esetén intenzívebb előnedvesítés szükséges.

//((++(( Nyissa fel a vödröt, nyissa $2 a flakonokat &% öntse az adalékanyagra lassan, telejs 
egészében azok tartalmát (a flakonokat ('7 $(+&% vízzel öblítse $2< &% kezdje *(' a keverést a 
keverőszárral. : keverést folytassa > percig8 Vízet .( adjon a habarcskeverékhez!))
??((dd :")elkészült habarcskeveréket öntse a kellően nedves fugázandó felületre &% azonnal 
telítse ('7) gumi lehúzó segítségével. :) fugázóhabarcsot a könnyebb bedolgozás 
érdekében célszerű három-négy részben kiönteni a fugázandó felületre.

FF((ll#### Körülbelül 10 - 15 perc után (20°C felületi hőmérséklet esetén) a burkolat felületét 
egy durva kokuszseprűvel kell leseperni, majd végül egy finom szörű seprűvel megtisztítani, egészen 
addig míg a kövek felülete minden habarcsmaradéktól mentes nem lesz. Akkor érte el az ideális 
seprési időt, ha a kövek felületén már semennyi fehér habarcsmaradékot nem lát. A seprést célszerű 
a fugairányra átlósan végezni. A lesepert anyagot nem lehet újra felhasználni! 
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