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CE 35 SUPER
Cementbázisú fugázó 4–15 mm széles hézagokhoz
JELLEMZÔI
• sokoldalú felhasználás
• repedésmentes
• víz- és fagyálló
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Ceresit CE 35 széles fugázó alkalmas kerámia
fal- és padlóburkoló lapok, kôporcelán- és
természetes kôlapok (kivéve márvány), valamint
hagyományos- és üvegtégla illetve klinker
burkolólapok közötti széles fugák kitöltésére.
Olyan területekre javasolt, ahol nem követelmény
a fuga vegyszerállósága és vízszigetelô
képessége. Kültérben korlátozottan alkalmas.
A dilatációs réseket, fal- és padló csatlakozásokat
valamint a gépészeti csôáttörések hézagait
célszerû a Ceresit CS 25 szaniter szilikonnal
kitölteni.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A burkolást követôen – a ragasztó megfelelô
szilárdságának elérése után – tisztítsuk meg a
burkolólapok felületét, valamint a fugaközöket a
felesleges ragasztómaradványtól, portól és
szennyezôdéstôl. A tégla- és klinkerlapok
felületének száraznak kell lennie. Csak egyenlô
mélységû és szélességû fugarések kialakításával
garantálható az esztétikus fugázás. A fugaréseket
a munka megkezdése elôtt célszerû benedvesíteni
– az egyenletes szívóképesség biztosítása
érdekében. Matt, porózus burkolólapok esetében
célszerû próbafugázást végezni.

FELHORDÁS
Padló és falburkolatok fugázása:
A poranyagot a „Mûszaki adatokban” elôírt
mennyiségû tiszta vízbe szórjuk és kézi
keverôgéppel
képlékeny
vagy
félfolyós
(padlóburkolat esetén) állapotú csomómentes,

homogén masszává keverjük. A fugázó felhordása
gumilappal történik. Miután a fugaanyag
meghúzott, a csempéket töröljük át nedves
szivaccsal. A foltosodás elkerülése érdekében a
kész felületet csak a fuga teljes száradása után
(kb. 24 óra) lehet áttörölni száraz ruhával.
A járólapokra 24 óra elteltével lehet rálépni.
Tégla- és klinker burkolat fugázása:
A nedves konzisztenciájúra kevert fugázó anyagot
kenjük a téglák közötti résekbe és a fugaszélességnél valamivel keskenyebb acél símító
kanállal símítsuk el. A felesleges glettanyagot
száraz kefével távolítsuk el.
Figyelem: egyszerre csak annyi anyagot keverjünk
be, amennyit 2 órán belül fel tudunk használni.
A kész fugák késôbbi tisztíthatóságát megkönnyíheti a Ceresit CT 10 felületi impregnálószer
használata.

FONTOS TUDNIVALÓK
A Ceresit CE 35 fugázó habarcs használata során
ügyelni kell arra, hogy a fogadó felület és a
levegô hômérséklete +5 – +25°C között legyen.

CE 35

Széles fugázó

A korai fugázás valamint a kifugázott burkolat
korai és/vagy bôséges vízzel történô „átmosása”
foltosodást és a fugázó színének kifakulását
okozhatja (fugafátyol bedörzsölése a még nedves
fugába). A víz túladagolása repedésekhez, a fuga
vízállóságának csökkenéséhez, foltosodásához és
kifehéredéséhez vezethet (a magas szabad
mésztartalom miatt). A kész fugát a teljes
száradásig nem érheti esô, páralecsapódás és a
hômérséklet nem csökkenhet +5°C alá. Felhasználásakor a poranyagokra illetve a cementhabarcsokra vonatkozó elôírásokat be kell tartani.
Bekeveréskor a habarcs – a víz hatására – lúgossá
válik, ezért kerüljük a bôrrel történô érintkezést,
valamint óvakodjunk szembe kerülésétôl. Ha ez
mégis bekövetkezne, alaposan mossuk le az
érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost.
A szerszámokról és burkolólapokról a friss anyag
vízzel lemosható, a megkötött habarcs már csak
mechanikai úton távolítható el. Porózus, matt
burkolólapok esetében célszerû próbafugázást
végezni. Alkalmas padlófûtéses helyiségekben
történô fugázásra, ha a járólapok rögzítése
flexibilis csemperagasztóval történt! Csak azonos
gyártási számú termékek alkalmazása garantálja
az azonos színárnyalatot. Nyomdatechnikai
okokból a csomagoláson lévô színminta csak
tájékoztató jellegû.

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel:

cement, ásványi töltôanyagok,
mûanyag pordiszperzió, valamint
tulajdonságjavító adalékszerek

Porsûrûség:

kb. 1,3 kg/dm3

Keverési arány:
félfolyós konzisztencia:
képlékeny konzisztencia:
nedves konzisztencia:
Bedolgozhatóság:

kb. 1,1 liter víz 5 kg poranyaghoz
kb. 0,8 liter víz 5 kg poranyaghoz
kb. 0,5 liter víz 5 kg poranyaghoz
kb. 2 óra

Terhelhetô:

kb. 24 óra elteltével

Hôállóság:

-30°C – +70°C

Anyagszükséglet:

0,4–0,7 kg/m2, járólap típusától
és fugaszélességtôl függôen
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Anyagszükséglet:
Lapméret
(cm)

Fugaszélesség
(mm)

CE 35
(kg/m2)

10 x 10

5

1,2

10 x 20

5

0,6

10 x 20

8

0,9

30 x 30

10

0,8

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom)
vonatkoznak.

KISZERELÉS
5 kg papírtasakban.

TÁROLÁS
Eredeti, jól zárt csomagolásban, hûvös, száraz,
nedvességtôl védett helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított
12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A papírzsákot csak akkor tegyük a papírhulladékgyûjtôbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz
anyagmaradványokat. A megkeményedett termékmaradványokat az építôipari hulladék-gyûjtôben
kell elhelyezni. A maradék anyagot nem szabad
talajba, természetes vizekbe és csatornába
juttatni.
A Ceresit CE 35 fugázó csak a termékismertetôben feltüntetett területeken használható fel.
A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink
illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: (82) 464-415, (82) 464-400
Fax: (82) 464-409

