
Πολυµερές υγρό
πρόσθετο πρόσµικτο 
για τον Keracolor FF,
Keracolor GG 
και Keracolor SF

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Το Fugolastic χρησιµοποιείται αντικαθιστώντας το
νερό ανάµειξης των τσιµεντοειδών αρµόστοκων
Keracolor FF, Keracolor GG και Keracolor SF, για 
τη βελτίωση της πρόσφυσής τους και των µηχανικών
τους αντοχών, ενώ παράλληλα µειώνει το πορώδες 
και την υδατοαπορροφητικότητά τους.
Το σύστηµα κατατάσσεται στην οµάδα CG2,
βελτιωµένοι τσιµεντοειδείς αρµόστοκοι, σύµφωνα 
µε την EN13888.

Μερικά παραδείγµατα εφαρµογών
• Αρµολόγηση προσόψεων, µπαλκονιών, ταρατσών 

και πισίνων.

• Αρµολόγηση δαπέδων που δέχονται βαριά
κυκλοφορία και αρµών που υπόκεινται σε
συγκεκριµένες καταπονήσεις.

• Επισκευή παλιών κατεστραµµένων ή
κακοκατασκευασµένων αρµών µεταξύ κεραµικών
πλακιδίων.

• Αρµολόγηση δαπέδων και τοίχων σε επιφάνειες
ιδιαίτερα ελαστικές (ξύλο, κόντρα-πλακέ κ.λπ.).

• Αρµολόγηση πλακιδίων και υαλοψηφίδων σε δάπεδα
και τοίχους.

• Αρµολόγηση δαπέδων και τοίχων που υπόκεινται σε
συχνό καθαρισµό, καθώς και σε καθαρισµό µε ατµό
(γυµναστήρια, πισίνες, αποδυτήρια, αίθουσες
φαγητού κ.λπ.).
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• Αρµολόγηση δαπέδων από terracotta ή
άλλους τύπους πλακιδίων που γυαλίζονται
όταν τοποθετούνται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Fugolastic αποτελείται από συνθετικά
πολυµερή σε διάλυµα νερού, τα οποία όταν
αναµειγνύονται µε προϊόντα τσιµεντοειδούς
βάσης για αρµολόγηση κεραµικών 
πλακιδίων (Keracolor FF, Keracolor GG
ή Keracolor SF), προσδίδουν σε αυτά τις
ακόλουθες ιδιότητες:

• Βελτίωση της σκληρότητάς τους και της
αντοχής τους στην τριβή.

• Καλύτερη ενυδάτωση του τσιµεντοειδούς
συνδετικού και βελτίωση της πρόσφυσης
του αρµόστοκου στις παρειές των
πλακιδίων.

• Μικρότερο πορώδες (όταν συγκρίνουµε σε
ένα ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, φωτογραφία
του Keracolor αναµεµειγµένο µε νερό και
φωτογραφία του Keracolor αναµεµειγµένο
µε Fugolastic, παρατηρούµε ότι στη
δεύτερη φωτογραφία οι κρύσταλλοι του
τσιµέντου που έχουν τη µορφή βελονών
είναι καλυµµένοι µε ένα πολυµερές) και
λιγότερη απορροφητικότητα, συνεπώς 
ο καθαρισµός των αρµών γίνεται πιο
εύκολος. 

Το Fugolastic µπορεί να αναµειχθεί µε
Keracolor οποιουδήποτε χρώµατος χωρίς 
να αλλάζει καθόλου το χρώµα του, αντίθετα
γίνεται πιο ανθεκτικό στο χρόνο. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
• Μην προσθέτετε ποτέ νερό κατά την

ανάµειξη του Keracolor FF, Keracolor GG
ή του Keracolor SF που αναµειγνύεται µε
Fugolastic.

• Μην χρησιµοποιείτε πολύ ρευστά µείγµατα
για να αποφύγετε την ανάδυση Fugolastic
ή χρώµατος στην επιφάνεια.

• Μην χρησιµοποιείτε το µείγµα του
Fugolastic µε Keracolor FF, Keracolor GG
ή Keracolor SF για αρµολόγηση δαπέδων
από terracotta, πορώδη δάπεδα ή τραχιές
επιφάνειες. Κάντε ένα δοκιµαστικό τεστ

όταν αρµολογείτε γυαλισµένα πορσελάνινα
πλακίδια για να διαπιστώσετε την
ικανότητα καθαρισµού τους.

• Το µείγµα του Fugolastic µε Keracolor FF,
Keracolor GG ή Keracolor SF δεν µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για ελαστικούς αρµούς
διαστολής ή για αρµούς που υπόκεινται σε
µετακινήσεις.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ανακινείστε καλά το Fugolastic πριν από τη
χρήση του. Σε ένα καθαρό δοχείο αδειάστε
την απαιτούµενη ποσότητα υλικού και
προσθέστε Keracolor FF, Keracolor GG 
ή Keracolor SF.

Χρησιµοποιήστε 28-30 µέρη κατά βάρος
Fugolastic για 100 µέρη κατά βάρος
Keracolor FF, 18-20 µέρη Fugolastic
για 100 µέρη κατά βάρος Keracolor GG ή
33-34 µέρη Fugolastic για 100 µέρη κατά
βάρος  Keracolor SF. Οι οδηγίες για την
προετοιµασία, την εφαρµογή και το
φινίρισµα των αρµών µε το Keracolor FF, 
το Keracolor GG ή το Keracolor SF,
περιγράφονται στα αντίστοιχα τεχνικά
φυλλάδια.

ΒΑΤΟΤΗΣ
Τα δάπεδα είναι έτοιµα για ελαφριά
κυκλοφορία πεζών µετά από περίπου 
24 ώρες.

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Οι επιφάνειες είναι έτοιµες για χρήση µετά
από περίπου 7-10 µέρες. Επίσης δεξαµενές
και πισίνες µπορούν να γεµίσουν µετά από 
7-10 µέρες.

Καθαρισµός
Τα εργαλεία και τα δοχεία µπορούν 
να καθαριστούν µε άφθονο νερό πριν 
το Keracolor FF, Keracolor GG ή το
Keracolor SF στεγνώσει.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η κατανάλωση του Fugolastic εξαρτάται
από την κατανάλωση του Keracolor FF, 
του Keracolor GG ή του Keracolor SF
(αναφερθείτε στα αντίστοιχα τεχνικά
φυλλάδια).

Αρµολόγηση
πλακιδίων κλίνκερ 
σε εξωτερικό χώρο,
µε Keracolor GG
αναµεµειγµένο µε
Fugolastic

Αρµολόγηση
υαλοψηφίδων 
µε Keracolor FF
αναµεµειγµένο 
µε Fugolastic

∆άπεδο terracotta,
γυαλισµένο επιτόπου 
στο έργο, αρµολογηµένο
µε Keracolor GG
αναµεµειγµένο µε
Fugolastic

Μικροφωτογραφία της τσιµεντοειδούς
κρυσταλλικής δοµής που έχει επιτευχθεί 
µε την ανάµειξη Keracolor µε νερό

Μικροφωτογραφία της τσιµεντοειδούς
κρυσταλλικής δοµής που έχει επιτευχθεί µε την
ανάµειξη Keracolor µε Fugolastic. Παρατηρήστε
την πιο πυκνή δοµή λόγω της παρουσίας του
πολυµερούς



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (τυπικές τιµές)
Σύµφωνα µε: – ευρωπαϊκό ΕΝ 13888 ως CG2

– αµερικάνικο ANSI A118.5

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό

Χρώµα: λευκό µε γκρι αντανακλάσεις

Φαινόµενο ειδικό βάρος (g/cm3): 1,0

pH: 8,1

Ιξώδες κατά Brookfield (mPa·s): 15

Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%): 10

Αποθήκευση: 24 µήνες στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία. 
Να προστατεύεται από τον παγετό

Κατάταξη κινδύνου σύµφωνα µε την οδηγία 
1999/45/CE: κανένας.

Πριν τη χρήση αναφερθείτε στην παράγραφο 
“Οδηγίες Ασφαλείας για την προετοιµασία και την 
εφαρµογή” και τις πληροφορίες στη συσκευασία και 
στο Έντυπο Πληροφοριών Ασφαλείας

∆ασµολογική κλάση: 3903 90 00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στους +23°C και 50% R.H. (σχετική υγρασία)

Ανάµειξη µε: Keracolor FF Keracolor GG Keracolor SF

Αναλογία ανάµειξης: 28-30:100 18-20:100 33-35 : 100

Μορφή µείγµατος: ρευστή πάστα ρευστή πάστα ρευστή πάστα

Πυκνότητα µείγµατος (kg/m3): 1.900-2.000 1.900-2.000 1.880

pH µείγµατος: περίπου 12 περίπου 12 περίπου 12

Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2 ώρες

Θερµοκρασία εφαρµογής: από +5°C έως +35°C

Χρόνος αναµονής: 10-20 λεπτά

Βατότης: 24 ώρες

Έτοιµο για χρήση: 7-10 ηµέρες

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Αντοχή σε κάµψη µετά από 28 ηµέρες (N/mm2) 
(EN12808-3):
Θλιπτική αντοχή µετά από 28 ηµέρες (N/mm2): 
(EN12808-3):
Αντοχή σε κάµψη µετά από κύκλους 
ψύξης-απόψυξης (N/mm2) (EN12808-3):
Θλιπτική αντοχή µετά από κύκλους 
ψύξης-απόψυξης (N/mm2) (EN12808-3):
Αντοχή στη τριβή (EN12808-2) (N/mm2):
Συρρίκνωση (mm/m) (EN12808-4):
Απορρόφηση νερού µετά από 30΄ (g) (EN12808-5):
Απορρόφηση νερού µετά από 240΄ (g) (EN12808-5):

Ανθεκτικότητα στα αλκάλια: άριστη

Ανθεκτικότητα στα έλαια: άριστη (φτωχή στα φυτικά έλαια)

Ανθεκτικότητα στους διαλύτες: άριστη

Ανθεκτικότητα στα οξέα: καλή εάν το pH > 3

Θερµοκρασία χρήσης: από -30°C έως +80°C

Σύµϕωνα 
µε το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο
EN 13888 ως CG2}



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Πλαστικά δοχεία των 25, 10 και 5 kg.
Πλαστικά δοχεία του 1 kg σε συσκευασία 
των 12 τεµαχίων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το Fugolastic µπορεί να αποθηκευτεί σε
ξηρό µέρος στην αρχική σφραγισµένη
συσκευασία του για 24 µήνες. Προστατέψτε
το Fugolastic από παγετό κατά την
µεταφορά και αποθήκευσή του.

O¢H°IE™ A™ºA§EIA™ °IA THN
¶POETOIMA™IA KAI THN EºAPMO°H
Το Fugolastic δεν είναι επικίνδυνο σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανονισµούς σχετικά µε
την κατάταξη των παρασκευασµάτων.
Συνιστάται η χρήση προστατευτικών
γαντιών και γυαλιών και η χρήση
προφυλακτικών µέσων κατά το χειρισµό των
χηµικών προϊόντων. Το έντυπο
πληροφοριών ασφαλείας διατίθεται κατόπιν
απαίτησης στους επαγγελµατίες.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις
βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την
εµπειρία µας, οι ως άνω πληροφορίες στο
σύνολό τους πρέπει να θεωρούνται απλά 
ενδεικτικές και να υπόκεινται σε
επανεξέταση βάσει της µακροχρόνιας
πρακτικής εφαρµογής. Για το λόγο αυτό
πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του
προϊόντος για τη συγκεκριµένη χρήση. 
Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την
αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν
επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.
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Όλα τα παραδείγµατα εφαρµογής των
προϊόντων είναι διαθέσιµα κατόπιν ζήτησης

αλλά και στην ιστοσελίδα της Μαπέι
www.mapei.gr και www.mapei.com


