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FUGA hydro – импрегниран исполнувач на споеви 
 

 Опис на производот:   

 

FUGA е водоотпорен исполнувач на споеви на база на гипс за рачно 

фугирање со бандажни траки кај гипс-картонските плочи во 

простории со зголемена влажност.  

 

 

 

Класификација: 

 

Во сообразност со EN 13963:2015   Тип 3B 

 

Предности: 

 

✓ Водоотпорна 

✓ Производот е погоден за целосно глетување кај влажни простории 

✓ Обезбедува цврст и долготраен спој помеѓу плочите 

✓ Идеално мазна површина и завршна обработка на фугите 

✓ Ограничено собирање во текот на сушењето  

 

Примена: 

 

✓ Погодна за пополнување и завршна обработка на споевите кај водоотпорните 

гипс-картонските плочи, тип H 

✓ Погодна за целосно глетување 

✓ Може да се користи за пополнување на мали празнини и кај реконструкции  

 

Технички податоци: 

 

Отворено време ~ 60 минути 

Потрошувачка ~ 0.30 kg/m² 

Покривна моќ ~ 16 m²/ 5 kg                                     

Сооднос при мешање ~ 2.8 l вода : 5 kg                     

Температура при употреба 5° - 30 ° C 

Цврстина на кохезијата 0.3 MPa 

Реакција на пожар A1 

Рок на употреба 6 месеци 

 

Упатство за употреба: 

 

1. Припрема на подлогата: Монтажата на гипс-картонските плочи мора да е 

завршена со тоа што ќе биде обезбедена нивната стабилност, а добиената 

основа мора да е чиста, сува и обезмастена. Кај правилно фиксирање на гипс-

картонските плочи главите на завртките мора да бидат веднаш под површината 

на плочите. 

 

2. Мешање: Добро исчистен неметален сад делумно се полни со вода. Во него 

пополека и постепено се додава неопходната количина FUGA hydro (на вреќа од 

5 кг / 2.8 литри вода), така што над нивото на гипсената смеса треба да остане 

1-2 мм вода. Смесата се остава да отстои од 10-15 минути. Потоа смесата се 

меша рачно со мистрија или со миксер  на ниски вртежи (400-600 вртежи/мин.) 

се до постигнување на хомогена смеса без грутки. 
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3. Фугирање: Се спроведува во три фази: 

  

1) ФАЗА 1 

Нанесете доволно количина од смесата за целосно да се исполни фугата и потоа 

добро притиснете за да обезбедите целосно пополнување. Потоа поставете ја 

мрежата за армирање и притиснете ја на основата со помош на шпакла. Се чека 

24 часа со целосно сушење! 

2) ФАЗА 2 

Нанесете втор слој од смесата за фугирање 

врз мрежата за армирање. Многу е важно да 

се ограничи фугирањето во пределот на фугата 

и да се избегне нанесување надвор од неа. 

Повторно се чека 24 часа до целосно сушење 

на смесата! 

3) ФАЗА 3 

Се нанесува трет израмнувачки слој од 

смесата за фугирање чија цел е да оствари 

непречено поврзување помеѓу фугата и гипс-

картонската површина. Овој слој се нанесува 

во ширина од 50-60мм од краевите на фугата. 

 

Завршна обработка: Како последен чекот и за најдобри резултати се препорачува 

комплетно глетување со глет маса SATEN!  

 

 

Препораки: 

 

✓ Задолжително е користење на совршено чист алат на кој нема траги од р’ѓа. Во 

спротивно може да дојде до појава на значителни промени на производот, како 

и на неговото време на врзување. 

✓ При проветрување на просториите одбегнувајте нагли температурни разлики.  

 

Пакување и складирање: 

 

✓ Хартиени вреќи од 5 кг. 120 вреќи во палета. Тежина на палетите 600 кг. 

✓ Да се чува и пренесува во добро затвореното оригинално пакување, во 

затворени, суви и проветрени простории.  

✓ Производот е добар за употреба до 6 месеци од датумот на производство.  

✓ Гаранцијата на квалитетот на производот важи само доколку производот се чува 

и користи според препораките. 

✓ Навлажнувањето на производот создава стврднати грутки кои го нарушуваат 

неговиот квалитет и го намалуваат времето на врзување. 

 

 

Упатство за безбедност при употреба:  

 

✓ Производот не е класифициран како опасен 

✓ Се препорачува користење на заштитни ракавици, маски и наочари во текот на 

употребата на производот како би се спречил ризик од повреди и прашина. 
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