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RENOFUGA
МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ ПЛОЧИЦА НА
ЗИДНИМ И ПОДНИМ ПОВРШИНАМА DO 3 mm

20 kg
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Подручје
примене:

Обавезно се придржавати техничког упутства!
Користи се за унутрашње и спољно фугирање плочица од керамике, мермера, гранита,
вештачког камена, мозаика.

Састав:

Цемент и други пуњачи
Додатци који побољшавају карактеристике обрадљивости

Особине:

Добар степен попуњености фуге
Високи степен чврстине
Отпорност на мраз
Водонепропустљива после 1 дана
Могућност великог избора боја

Припрема
подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и масноћа (уља са оплате).

Припрема
материјала:

Један џак материјала меша се са 5 литара чисте воде помоћу ручног миксера, док се не
добије хомогена смеса без грудвица.

Обрада
и услови
обраде:

Материјал у фуге наноси се сунђерастим глетером док се не напуне. Кад се материјал
мало засуши, сунђерасти глетер се пере.Не сме се употребљавати на температури нижој
о
од + 5 C. Не сме се мешати са другим материјалима.

Упозорење:

Садржи цемент. Иритира кожу и очи.Уколико дође до оваковог случаја, кожу опрати
чистом водом, а за очи затражите лекарску помоћ.

Испорука:

У папирнатим џаковима од 20 kg. који су заштићени од влаге.

Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.

Технички подаци:
Број производа:

5319990620286

Шифра производа:

1000 RF

Џакови на палети:

42

Једин. количина:
Гранулација:
Потребна количина воде:
Потрошња:
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20 kg/EH
0,0/0,6 mm
5l./ џак

0,5-0,8 kg/m2 za fuge od 3 mm i 1,0-1,8 kg/m2 za fuge od 5 mm
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RENOFUGA
Напомена:
Време употребе:
Време коришћења:

Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе
од подлоге и технике уградње
у року од 1 сата на температури од 20ОС
након 2 сата у зависности од температуре

Густина материјала
акоје сув(EN 1015-10):
Отпорност на притисак
28 дана (EN 1015-11):

Општа упутства:

ca.1200 kg/m3
ca.20 N/mm2

Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи.Ови подаци одговарају
нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе.
РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној
провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам
на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа..
Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту
www.renova.com.mk као
или их можете потражити у продаји.

1 НАНОШЕЊЕ

2 СУШЕЊЕ

RENOFUGA

RENOFUGA

ЦЕЂЕЊЕ СУНЂЕРАСТОГ ГЛЕТЕРА 3

4 БРИСАЊЕ

ПЛОЧИЦА
RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk
RENOVA Xep~i{te, Tetovo, Makedonija | Tel.: 044 487 300 | Faks: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVA Gureza, Uro{evac, Kosovo | Tel.: 00381 290 323 311 | Faks: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVA Vore, Tirana, Albanija | Tel.: 00355 48 301 909 | Faks: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com
Tehni~ke instrukcije 01/2010

RENOVA, www.renova.com.mk

Strana 2

