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CE 44
Cementet és epoxigyantát tartalmazó, kétkomponensû fugázó
– fokozott igénybevételre
JELLEMZÔI
• vízálló
• vegyszerálló
• 2–12 mm fugaszélesség
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Mázas és máz nélküli, de nem porózus színoldallal rendelkezô kerámia-, valamint üvegmozaik burkolat fugázására alkalmazható kül- és
beltérben, vízszintes és függôleges felületeken
egyaránt. Különösen ajánlott állandó nedvességnek és vegyszereknek kitett helyiségek
kerámiaburkolatainak hézagolására (pl. medencékben). A Ceresit CE 44 víz- és vegyszerálló
fugázó megfelel az MSZ EN 13888 – CG2 ArW
szabvány követelményeinek.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A burkolást követôen – a ragasztó megfelelô
szilárdságának elérése után – meg kell tisztítani a
burkolólapok felületét, valamint a fugaközöket a
felesleges ragasztómaradványtól, portól és
szennyezôdéstôl. Csak egyenlô mélységû- és
szélességû fugarések kialakításával garantálható
az esztétikus fugázás.

FELHORDÁS
A mûanyag vödör mindkét komponenst bekeverési
arányban tartalmazza. A felsô részben lévô „B“
komponenst (térhálósító) öntse az alsó részben
lévô poralakú „A“ komponenshez, majd elektromos
keverôvel addig keverje, amíg az csomómentes és
egyenletes színû nem lesz. A megfelelô konzisztencia beállítása érdekében minimális vízmenynyiség (100 ml/10 kg) adagolható a bekevert
fugázóhoz. A Ceresit CE 44 fugázót – az erre a
célra szolgáló gumilappal – hordja fel a száraz,
tiszta kerámiaburkolatra úgy, hogy az a fugákat
teljesen és üregmentesen kitöltse. Ezután a

felesleges fugázó anyagot – spatulyával – húzzuk
le a burkolólap felületérôl. A fátyolréteg eltávolítását – a fugázó felhordását követöen – azonnal
kezdje meg nedves (de nem vizes) szivaccsal.
A tisztítás elvégzésére legfeljebb 30 perc áll
rendelkezésére. Száradás után a felületet –
szükség esetén – ismét át kell törölni száraz ruhával,
vagy – másnap – sebbenzinnel (nitrohígítóval)
átitatott törlôkendôvel.

FONTOS TUDNIVALÓK
A Ceresit CE 44 vegyszerálló fugázót csak száraz
idôben, +5°C és +25°C közötti aljzat és környezeti
hômérsékleten szabad felhasználni. Csak az azonos
gyártási számú termékek alkalmazása garantálja az
azonos színárnyalatot. Nyomdatechnikai okokból a
csomagoláson lévô színminta csak tájékoztató
jellegû. A Ceresit CE 44 epoxi vegyületeket és
cementet tartalmaz. Használjon védôkesztyût és
védôszemüveget! A felhordás során a megfelelô
szellôztetésrôl gondoskodni kell! A bôrrel való
érintkezést valamint a szembe kerülést kerülni kell. Ha
ez mégis megtörténik, az érintett testrészt bô vízzel
kell lemosni és szükség esetén orvoshoz fordulni.

CE 44

Víz- és vegyszerálló fugázó

A szerszámról a friss fugázó melegvíz és kefe
segítségével lemosható. Az epoxi fugafátyol
utólagosan is letisztítható a Ceresit CE 51
speciális tisztítószerrel (epoxi fugafátyol
eltávolító). Fagyveszélyes!

MÛSZAKI ADATOK
Összetétel

epoxigyanta, cement, ásványi
töltôanyagok, adalékszerek

Szín:

fehér és szürke

A bekevert fugázó sûrûsége:

kb. 1900 kg/m3

Bekeverési arány:

6 tömegrész A komponens +
1 tömegrész B komponens

Bedolgozhatóság (fazékidô):

kb. 45 perc

Alkalmazási hômérséklet:

+10°C-tól +25°C-ig

Járható:

6 óra múlva

Terhelhetô:

24 óra múlva

Vegyszerállóság:

28 nap elteltével

Anyagszükséglet:
Lapméret Lapvastagság
(cm)
(mm)

Fugaszélesség
(mm)

CE 44
(kg/ m2)

KISZERELÉS
10 kg mûanyag vödörben.

TÁROLÁS
Eredeti, jól zárt csomagolásban, fagymentes,
száraz, hûvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ
Az elôírt tárolás mellett a gyártástól számított 12
hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyûjtôbe, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A megkeményedett
termékmaradványokat az építôipari hulladékgyûjtôben helyezze el. A maradék anyagot nem
szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába
juttatni.
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Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

A Ceresit CE 44 víz- és vegyszerálló 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

