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FUGA&FINISH Light – ελαφροβαρές υλικό έτοιμο προς χρήση  

 
Περιγραφή προϊόντος:  

FUGA&FINISH Light είναι ένα έτοιμο προς χρήση υλικό που καλύπτει 

όλες τις ανάγκες της αρμολόγησης των γυψοσανίδων καθώς και το τελικό 

φινίρισμα για διαφόρους τύπους υποστρώματος. 

 

Πρότυπο:  

 

Εναρμονισμένο με το EN 13963:2015, Τύπος 3A  

  

Πλεονεκτήματα: 

 

✓ Μείγμα έτοιμο προς χρήση απευθείας από το δοχείο 

✓ Ελαφροβαρής φόρμουλα για εύκολη εφαρμογή και μεγάλη καλυπτικότητα.   

✓ Κατάλληλο για χειροκίνητη εφαρμογή ή εφαρμογή με μηχανή (banjo, bazooka ή airless) 

✓ Πάχος εφαρμογής: 0-5 mm  

✓ Εύκολο στο τρίψιμο και την λείανση 

✓ Δυνατότητα αραίωσης με νερό 

✓ Φωτεινό λευκό χρώμα 

 

Εφαρμογή: 

 

✓ Για την αρμολόγηση μεταξύ των γυψοσανίδων - Επίπεδα Q1-Q2 

✓ Φινίρισμα επιφάνειας γυψοσανίδων και κοινών επιφανειών – Επίπεδα Q3-Q4 

✓ Σε χώρους με κανονικές συνθήκες υγρασίας 
 

Τεχνικά δεδομένα:  

 

Κατανάλωση για αρμολόγηση ~ 0.35 kg/m² 

Κάλυψη για αρμολόγηση ~ 66 m²/ 20 kg                                     

Κατανάλωση ως φινίρισμα ~ 0.50 kg/m² 

Κάλυψη ως φινίρισμα ~ 40 m²/ 20 kg                                     

Πάχος εφαρμογής  0-5 mm 

Χρόνος ωρίμανσης 6 - 24 h αναλόγως τις καιρικές συνθήκες  

Θερμοκρασία εφαρμογής +8° - +35 ° C και 70% υγρασία 

Αντίδραση στην φωτιά A2-s1, d0 

Ημερομηνία λήξης 12 μήνες 

 

Οδηγίες χρήσης: 

 

1. Προετοιμασία του υποστρώματος: Η τοποθέτηση των γυψοσανίδων θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί, να έχει ελεγχθεί η σταθερότητά τους και το υπόστρωμα να είναι καθαρό, 

χωρίς σκόνη και λίπη. 

2. Ανάμειξη: Μετά από το άνοιγμα του δοχείου, το υλικό θα πρέπει να αναμειχθεί με 

ηλεκτρικό αναδευτήρα. Εάν κρίνεται απαραίτητο, το μείγμα μπορεί να αραιωθεί: για 

χειροκίνητη εφαρμογή αραιώστε με περίπου 200ml νερό για το δοχείο των 20kg. Για 

εφαρμογή με μηχανή αραιώστε με περίπου 400ml νερό για το δοχείο των 20kg 

προκειμένου να πετύχετε την επιθυμητή σύσταση του προϊόντος 

3. Εφαρμογή με μηχανή ψεκασμού:  

Ψεκάστε οριζόντια από απόσταση 20-30 εκ. από το υπόστρωμα. Το συνιστώμενο 

μέγεθος των ακροφυσίων είναι από 527 έως 531, Ισχύς 100 Bars. Η μηχανή ψεκασμού 

θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ανοξείδωτες κεφαλές (μπάλες).  

4. Χειροκίνητη εφαρμογή σε γυψοσανίδες: 

Επίπεδο Q1 
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Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα έτοιμου μείγματος στον αρμό και πιέστε καλά με τη 

σπάτουλα, έτσι ώστε να γεμίσει πλήρως ο αρμός. Στη συνέχεια τοποθετήστε την ταινία 

οπλισμού πιέζοντας την προς την επιφάνεια της γυψοσανίδας με μια σπάτουλα. . Αφήστε 

το υλικό να ωριμάσει για 24 ώρες, μέχρι να στεγνώσει πλήρως. 

Εφαρμόστε μια στρώση για να καλύψετε την ταινία αρμολόγησης. Είναι σημαντικό να 

περιορίσετε την εφαρμογή του υλικού στην περιοχή του αρμού και να αποφύγετε την 

εφαρμογή έξω από αυτόν. Περιμένετε ξανά για 24 ώρες έως ότου το υλικό ωριμάσει 

πλήρως.  

Επίπεδο Q2 

Εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση του υλικού από το τέλος του αρμού της γυψοσανίδας 

προκειμένου να δημιουργηθεί μια επίπεδη επιφάνεια μεταξύ της περιοχής των αρμών και 

της συνολικής επιφάνειας αυτή τη φορά με πλάτος από 50-60mm. 

Τελική εφαρμογή: Για να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα, ως τελική ενέργεια συνίσταται το 

φινίρισμα της επιφάνειας των σανίδων.  

5. Φινίρισμα της επιφάνειας: 

Επίπεδα Q3 / Q4 

Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια στρώση με πάχος 1mm (Q3) έως 3 mm (Q4). Η εφαρμογή θα 

πρέπει να γίνει με κάθετες κινήσεις και κρατώντας την σπάτουλα υπό γωνία 30° σε σχέση με 

το έδαφος. Θα πρέπει να στρώσετε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις προς μία μόνο 

κατεύθυνση (μόνο προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 

να γίνεται ολοκληρωμένη κυκλική κίνηση).   

Εξομαλύνετε όλες τις ατέλειες με μια-δύο κινήσεις και προσθέστε λίγο υλικό όπου χρειαστεί.  

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο μπορείτε να λειάνετε την επιφάνεια με λείο υαλόχαρτο 

αφού ωριμάσει το υλικό. 

 

Συστάσεις:  

 

✓ Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείτε καθαρά εργαλεία, χωρίς ίχνη σκουριάς.  

✓ Μην προσθέσετε άλλα υλικά πλην νερού.  

 

Συσκευασία και αποθήκευση: 

 

✓ Δοχείο των 20 κιλών. 33 δοχεία / παλέτα. Βάρος παλέτας 660 kg  

✓ Να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία, σε στεγασμένους χώρους 

με επαρκή αερισμό. 

✓ Προστατεύστε από τον παγετό και την υπερθέρμανση καθώς επίσης και από την 

απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία 

✓ Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής 

✓ Οι ιδιότητες του προϊόντος είναι εγγυημένες υπό την προϋπόθεση ότι αυτό φυλάσσεται 

και χρησιμοποιείται σωστά. 

 

Συστάσεις ασφαλείας:  

 

✓ Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο.  

✓ Συνίσταται να φοράτε γάντια ασφαλείας, μάσκα και γυαλιά όταν εφαρμόζετε το προϊόν 

για να αποτρέψετε τον κίνδυνο της εισπνοής και του ερεθισμού δέρματος και ματιών.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Η Technogips Pro διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής οποιονδήποτε προδιαγραφών και τεχνικών 

χαρακτηριστικών που αναφέρονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο, χωρίς να προηγειθεί ειδοποίηση.                                     
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