
Tekoči polimerni
dodatek za fugirni masi
Keracolor FF in GG

PODROČJE UPORABE
Fugolastic se uporablja kot zamenjava za vodo pri
pripravi mešanic cementnih fugirnih mas Keracolor FF
in GG z namenom izboljšanja oprijema, mehanskih
lastnosti, abrazijskih odpornosti in zmanjšanja
poroznosti in vpojnosti.
Sistem je klasificiran v razred CG2, izboljšana fugirna
masa na osnovi cementa v skladu z EN 13888.

Tipični primeri uporabe
• Fugiranje fasad, balkonov, teras in plavalnih bazenov.

• Fugiranje prostorov z visokimi mehanskimi
obremenitvami.

• Popravilo starih, poškodovanih in slabo izvedenih
obstoječih fug (odstranite vsaj 2/3 globine obstoječe
fuge).

• Fugiranje talnih in stenskih oblog na deformabilnih
podlagah (suho montažni elementi, les, itd.).

• Fugiranje vseh vrst mozaikov.

• Fugiranje talnih in stenskih oblog, ki se pogosto čistijo,
tudi s paro in vodo pod pritiskom.

• Fugiranje opečnih tlakovcev in ploščic, ki se bodo
prebrusile in polirale. 

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
Fugolastic je vodna disperzija sintetičnih polimerov.
Zmešan s predpisano količino cementnih mas za
fugiranje ploščic (Keracolor FF in GG) in pravilno
uporabljen izkazuje naslednje lastnosti:
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• izboljšana kompaktnost ter večja abrazijsko
odpornost;

• optimalna hidratacija cementnega veziva z
izboljšanimi sprijemnimi trdnostmi na
robove ploščic;

• manjša poroznost (če pod elektronskim
mikroskopom primerjamo fotografiji fugirne
mase Keracolor zmešane z vodo in s
Fugolastic-om, lahko opazimo očitno
razliko; na drugi fotografiji so iglasti
cementni kristali v celoti prekriti s
polimerom) in manjša vpojnost, kar
omogoča lažje čiščenje fugirne mase.

Fugolastic se lahko meša z vsako barvno
nianso Keracolor-ja brez zaznavne
spremembe tona, prav nasprotno, barvo celo
osveži in jo fiksira.

POMEMBNI NASVETI
• Nikoli ne dodajajte vode mešanici

Keracolor-ja FF ali GG, pripravljeni s
Fugolastic-om.

• Ne uporabljajte preveč redke mešanice, da
se izognete pojavu površinskega izločanja
Fugolastic-a ali barvnega pigmenta fugirne
mase.

• Nikdar ne uporabljajte mešanice
Fugolastic-a in Keracolor-ja FF ali GG za
fugiranje ploščic iz žgane gline (cotta) in
ploščic s porozno ali grobo površino. Pri
fugiranju poliranega porcelaniziranega
gresa predhodno izvedite testno polje, da
preverite uspešnost čiščenja.

• Ne uporabljajte mešanice Keracolor-ja FF
ali GG s Fugolastic-om za zapolnitev
dilatacijskih reg ter stikov vodoravnih in
navpičnih površin. Za njihovo zapolnitev
uporabite odgovarjajoče trajno elastične
tesnilne mase iz proizvodnega programa
MAPEI (npr. Mapesil AC, Mapesil LM,
Mapeflex PU20, Mapeflex PU30).

UPORABA
Pred uporabo Fugolastic dobro pretresite.
Potrebno količino vlijte v čisto nerjavečo
posodo in mu med stalnim mešanjem z
električnim mešalom pri nizkih obratih
dodajajte potrebno količino Keracolor-ja FF
ali GG, dokler ne dobite homogene paste
brez grudic.

Zmešajte 28-30 utežnih delov Fugolastic-a s
100 deli Keracolor-ja FF oz. 18-20 utežnih
delov Fugolastic-a s 100 deli Keracolor-ja
GG.
Podrobna navodila za pripravo fug in
mešanice ter njihovo zapolnitev, zaključno
obdelavo in čiščenje najdete v tehničnih listih
za fugirni masi Keracolor FF in GG.

POHODNOST
Tla so pohodna po približno 24 urah.

OBREMENITEV
Tla so mehansko obremenljiva 7-10 dni po
zaključenem fugiranju.

Po 7-10 dneh od zaključenega fugiranja lahko
pričnete tudi s polnjenjem plavalnih bazenov
in rezervoarjev z vodo.

Čiščenje
Očistite orodje, posode za mešanje in roke z
veliko količino vode, ko je Keracolor FF ali
GG zmešan s Fugolastic-om še svež. 

PORABA
Poraba Fugolastic-a je odvisna od porabe
Keracolor-ja FF ali GG (glejte ustrezene
tabele v tehničnih listih).

PAKIRANJE
25, 10 in 5 kg ročke in 12 x 1 kg plastenke

SKLADIŠČENJE
Fugolastic skladiščite največ 24 mesecev v
suhem prostoru in originalno zaprti embalaži. 
Fugolastic zaščitite pred zmrzaljo med
transportom in skladiščenjem. 

OPOZORILO
Kljub temu, da zgoraj navedeni podatki in
navodila ustrezajo našim najboljšim izkušnjam,
so samo indikativnega pomena in morajo biti
potrjeni v praksi. Zato pred uporabo izdelka
preverite, če je primeren za predvideno
uporabo in prevzemite vsako odgovornost, ki
lahko izhaja iz uporabe.

Fugiranje klinker
ploščic na zunanji talni
površini s Keracolor-
jem GG, zmešanim s
Fugolastic-om

Fugiranje steklenega
mozaika s Keracolor-
jem FF, zmešanim s
Fugolastic-om

Talna obloga iz poliranih
opečnih tlakovcev,
fugirana s Keracolor-
jem GG, zmešanim s
Fugolastic-om

Mikrofotografija cementne matrike, dobljene z
mešanjem Keracolor-ja z vodo

Mikrofotografija cementne matrike, dobljene z
mešanjem Keracolor-ja s Fugolastic-om. Opazna je
bistveno bolj kompaktna struktura zaradi
prisotnosti polimera v vmesnih prostorih.

Reference o tem izdelku 
so na voljo na podlagi 

voših zahlevkov



TEHNIČNI PODATKI (prepoznavne lastnosti)
V skladu s standardi: – evropski EN 13888 kot CG2

– ameriški ANSI A118.6 

PODATKI O IZDELKU

Oblika sestave: tekočina

Barva: bela do rahlo zelenkasta

Specifična teža (kg/dm3): 1,0

pH vrednost: 8,1

Viskoznost po Brookfieldu (mPa•s): 15

Skladiščenje: 24 mesecev v originalni embalaži in suhem prostoru. 
Zaščitite pred zmrzaljo

Škodljivost po EC 99/45: ni škodljiv

Carinska tarifa: 3903 90 00

PODATKI O UPORABI pri +23°C, 50% rel. zračni vlagi

Mešanje z: Keracolor FF Keracolor GG

Mešalno razmerje(težnostno): 28-30 : 100 18-20 : 100 

Izgled mešanice: tekoča pasta

Specifična teža mešanice (kg/dm3): 1,9-2,0 1,9-2,0

pH mešanice: približno 12 približno 12

Čas uporabe mešanice: približno 2 uri

Temperatura za delo: od +5°C do +35°C

Pričetek zaključne obdelave fug: po 10–20 minutah

Pohodnost: po 24 urah

Obremenitev: po 7-10 dneh

KONČNE LASTNOSTI

Mešanje z: Keracolor FF Keracolor GG

Upogibna trdnost po 28 dneh v N/mm2 (EN 12808-3): 9,0 10,0

Tlačna trdnost po 28 dneh v N/mm2 (EN12808-3): 30,0 33,0

Upogibna trdnost po ciklih zamrzovanje-odtaljevanje 
v N/mm2 (EN 12808-3): 3,5 4,3

Tlačna trdnost po ciklih zamrzovanje-odtaljevanje v 
N/mm2 (EN12808-3): 35,0 40,0

Abrazijska odpornost (EN 12808-2): 500 (izguba v mm3) 400 (izguba v mm3)

Krčenje v mm/m (EN 12808-4): 1,9 1,3

Vpijanje vode v g po 30 minutah (EN12808-5): 1,2 0,4

Vpijanje vode v g po 4 urah (EN12808-5): 4,0 0,9

Odpornost proti lugom: odlična

Odpornost proti oljem: odlična (slaba proti rastlinskim oljem)

Odpornost proti topilom: odlična 

Odpornost proti kislinam: dobra (če je pH > 3)

Odpornost proti temperaturam: od –30°C do +80°C
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GRADIMO PRIHODNOST

®

www.mapei.com

POTRJENI SISTEMI UPRAVLJANJA SKUPINE MAPEI
(kakovost, okolje in varnost)

No. 250
CERTIQUALITY

MAPEI S.p.A. - ITALY

No. 1517
CERTIQUALITY

No. AR-QS-688
IRAM

MAPEI FRANCE

No. 004157
QMI

MAPEI INC - CANADA

No. 12026-2002
AQ-BUD-TGA

DNV

MAPEI KFT. - HUNGARY MAPEI ARGENTINA S.A.

No. 5776
CERTIQUALITY

MAPEI SUISSE SA

No. 3358
CERTIQUALITY

MAPEI FAR EAST Pte Ltd

No. 00 0083 SJ
ITC

MAPEI Sro - CZECH REP.

PLANT OF SAGSTUA

No. 94-OSL-AQ-6236
DNV

RESCON MAPEI AS - NORWAY


