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 FUGA hydro – impregnirana masa za obdelavo stikov 
 

 Opis izdelka:  

FUGA hydro je impregnirana masa za obdelavo stikov za ročno 

izravnavo in izpolnjevanje stikov z armaturnim trakom mavčnih plošč v 

prostorih z visoko vlago.  

 

 

 

Razvrščanje po normi: 

 

V skladu z EN 13963:2015, Tip 3B 

 

Prednosti: 

 

✓ Vlagoodporna - zeleno obarvani prah 

✓ Ustrezna za kompletno izravnavo vlažnih prostorov 

✓ Zagotavlja čvrst in dolgotrajen stik med ploščami  

✓ Omejeno krčenje pri sušenju  

✓ Visoka raven gladkosti in dokončanosti stikov   

✓ Ustrezna za kompletno izravnavo  

 

Uporaba: 

 

✓ Za izpolnjevanje in zaključno obdelavo stikov med vlagoodpornih mavčnih ploščah 

✓ Ustrezna za kompletno izravnavo  

✓ Izpolnjevanje malih odprtin in popravila  

 

Tehnični podatki 

 

Čas dela ~ 60 minut 

Poraba ~ 0.30 kg/m² 

Velikost prekrivanja  ~ 16 m²/ 5 kg                                     

Razmerje mešanja ~ 2.8 l vode: 5 kg                  

Temperatura nanašanja 5° - 30 ° C 

Trdnost oprijema  0.3 MPa 

Reakcija na požar A1 

Rok trajanja 6 mesecev 

 

Navodila za uporabo: 

 

1. Predhodna obdelava podlage: montaža mavčnih plošč mora biti dokončana tako, 

da je zagotovljena njihova stabilnost, dobljena podlaga pa mora biti čista, suha in 

brez maščob. Ko so mavče plošče pravilno pritrjene, morajo glave vijskov biti ik izpod 

površine plošče. 

 

 

2. Mešanje: z vodo delno napolniti dobro očiščeno nekovinsko posodo. Počasi in 

postopno dodajati ustrezno količino mase FUGA hydro (2,8 litrvo vode na vrečo 5 kg) 

tako, da raven mavčne zmesi doseže 1-2 mm nad gladino vode. Material pustiti naj 

odleži 3-5 minut. Potem mešanico z zidarsko žlico ročno premešati ali pa z mešalnikom 

(400-800 vrt/min) dokler se ne dobi homogena mešanica brez kepic. 
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3. Nanašanje: Izvaja se v treh fazah 

1) FAZA 1 

Vzemite zadostno količino mase, da bi se izpolnila celotna fuga in dobro pritisnite, da 

bi zagotovili popolno izpolnjenost. Potem namestite armaturni trak tako, da ga 

pritisnete na podlago z nožem za kit. Počakajte 24 ur da se v celoti posuši! 

2) FAZA 2 

Nanesite drugo plast mase za fugiranje na armaturni trak. Pomembno je omejiti 

izravnalno plast na področje spoja in se izogniti nanašanju izvenj njega. Ponovno 

počakajte 24 ur, da se material popolnoma posuši! 

3) FAZA 3 

Nanesite tretji izravnalni sloj fugirne mase, da bi zagotovil blagi prehod med cono 

spoja in mavčnih plošč.Ta sloj izravnalne mase nanesite na oddaljenosti 50-60 mm od 

roba fuge. 

Zaključni korak: Za doseganje izjemnega rezultata se kot zaključni korak priporoča 

kompletna izravnava plošč z izravnalno maso SATEN za ročno nanašanje! 

 

Posebne opombe:  

 

✓ Obvezno uporabljaje brezhibno čista orodja brez sledi rje. V nasprotnem lahko pride 

do pomembne spremembe lastnosti izdelka in časa vezanja. 

✓ Izogibajte se drastičnim temepraturnim spremembam pri prezračevanju delovnih 

prostorov. 

 

Pakiranje in skladiščenje 

 

✓ Papirnate vreče 5 kg. 120 vreč na paleti. Teža palete 600 kg. 

✓ Hraniti in prevažati v dobro zaprtem originalnem pakiranju v zaprtih, suhih in 

prezračevanih prostorih. 

✓ Izdelek je ustrezen za uporabo do 6 mesecev od datuma proizvodnje. 

✓ Lastnosti izdelka so zagotovljene le v primeru, ko se izdelek pravilno hrani i rabi. 

✓ Če izdelek pride v stik z vlago nasanejo kepice, kar prizadene njegovo kakovost in 

skrajušuje čas vezanja. 

  

Priporočila v zvezi varnosti: 

 

✓ Izdelek ni razvrščen kot nevaren. 

✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic, maske in zaščitnih očal pri nanašanju izdelka, 

da bi se preprečilo tveganje vdihavanja, ter draženja kože in oči. 
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