Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer

FMT 15 Trass
Fugázó
(FMT 15 Fugenmörtel Trass)
> széles felhasználási terület
> fagyálló
> minimális sókivirágzás
Terméktulajdonságok

MSZ EN 13888

Por alakú, víz- és fagyálló, élelmiszer barát, emelt minőségű,
hidraulikusan kötő trass cement alapú fugahabarcs széles
fugákhoz. Nagy biztonsággal megakadályozza a
sókivirágzást és elszíneződést.

Bedolgozás

Alkalmazhatóság
Bel- és kültérben, 4-15 mm fugaszélességig. Természetes
kövek és csempék, vízszintes és függőleges felületek
fugázására.

Javasolt szerszám:
Lassú fordulatú, keverőszáras fúrógép, megfelelő méretű
keverőedény, keménygumi fugázó, fugamosó szivacs, vizes
edény. A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg
kell tisztítani.

Termékadatok

Alapfelület:

Kiszerelés:

A fuga alapjának és a fugaszéleknek száraznak,
pormentesnek, valamint olaj- és zsírmentesnek kell lennie. A
fuga tartományában csemperagasztó- vagy ágyazóhabarcs
maradványok, kitüremkedések ne legyenek.
Bel- és kültérben, járó- és mozaiklapok, kőlapok,
homlokzat-burkoló lapok, cotto és márványlapok fugázására,
oldalfal- és padlófelületeken, padlófűtés esetén is, valamint
teraszokon és homlokzatokon egyaránt.
Különösen alkalmas természetes kövek fugázására.
Nem alkalmas saválló fugázásra és dilatációs hézagok
kitöltésére. Nagy vízterhelésnek kitett helyeken, ipari
környezetben, autómosókban, stb. Ilyen esetekben ajánlott a
Murexin FMY 90 Epoxi fugázó vagy FME 80 Extrem
Fugázó használata.

25 kg zsák

48 zsák / 1200 kg / raklap

Tárolás: Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban, fa
raklapon, kb. 12 hónapig.
Színválaszték: szürke, középbarna, antracit, beige,
manhattan

Műszaki adatok
Anyagszükséglet:
Vízigény:
Fazékidő:
Kötésidő/járhatóság:
Fugaszélesség:

0,6 -2,0 kg/m²
burkolat és fugamérettől függően
kb. 0,26 l/kg (=26%)
kb. 2 óra
kb. 24 óra múlva
4-15 mm repedésmentes

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok
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Keverés:
Egy tiszta keverőedényben a port a kimért vízhez (6,5 liter/
zsák) adagolva lassú fordulatú keverővel homogén,
csomómentes masszává keverjük. kb. 3 perc pihentetési idő
után még egyszer átkeverjük az egészet.
Amennyiben a burkolat kis vízfelvételi képességű vagy a
fuga nagy terhelésnek van kitéve, úgy 5-10%-nyi Murexin

Műszaki adatlap
Hidegburkolat ragasztási rendszer
Univerzális Emulzió hozzáadása javasolt.

Feldolgozás:
A masszát kemény fugázó gumival, a fugairányra átlósan
húzva dolgozzuk be a fugákba. Ügyeljünk rá, hogy a fuga
teljes keresztmetszetét hézagmentesen töltsük ki. A
kerámiaburkolat típusától függően 5-15 perc múlva tiszta
vízzel, puha mosószivaccsal mossuk át a felületet, majd
tiszta vízzel ismételjük meg a felület tisztítását.
24 órán keresztül a felületet védjük a mechanikai
terhelésektől.
A fugaanyag foltosodásának elkerülése érdekében a
fugázás előtt a ragasztóhabarcs kiszáradását meg kell várni
és egyenletesen a fugákból, mindenhol ki kell kaparni.
Az egymás mellé kerülő fugaanyagok esetén azonos
sorozatszámú anyagot szabad használni, az esetleges
színeltérések elkerülése érdekében.

Rendszerkiegészítő termékek
MUREXIN Trass cement
MUREXIN Flex Trass csemperagasztó
MUREXIN SIL 50 Természeteskő szilikon
MUREXIN Univerzális Emulzió

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.
Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.
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