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FUGA & FINISH Light лесна, готова за употреба универзална смеса  

 
 

Опис на производот:  

FUGA & FINISH Light е лесна, готова за употреба универзална смеса, 

соодветна за фугирање на гипс-картонски плочи или за целосно 

глетување на сите најраспространети површини.   

 

 

Класификација:  

 

Во сообразност со БДС EN 13963:2015 Тип 3А 

 

Предности: 

 

 

✓ Готова за употреба смеса, директно од пакувањето 

✓ Олеснета формула за лесна работа и висока ефективност на покритие 

✓ Соодветна за рачно или машинско нанесување (базука или машина за прскање) 

✓ Дебелина на нанесување: 0÷5 mm 

✓ Лесно полирање со фина шмиргла 

✓ Можност за разредување со вода  

✓ Снежно бела боја на смесата 

 

Примена: 

 

✓ За пополнување и завршување на фугите меѓу гипс-картонските плочи. 

✓ Соодветна за целосно глетување на гипс-картонските плочи  

✓ Во простории со нормална влажност  
 

Технички податоци:  

 

Потрошувачка при фугирање ~ 0.35 kg/m² 

Покривачка способност при фугиране ~ 66 m²/ 20 kg                                     

Потрошувачка при глетување ~ 0.50 kg/m² 

Покривачка способност при глетување ~ 40 m²/ 20 kg                                     

Дебелина на слојот при глетување 0÷5 mm 

Време на сушење 6 ÷ 24 ч во зависност од непосредната околина 

Температура на нанесување +8° ÷ +35 ° C и 70% влажност на воздухот 

Реакција на пожар A2-s1, d0 

Рок на употреба 12 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 обезпрашена. 

2. Мешање: По отворањето на пакувањето потребно е смесата да се размеша со  

механичка мешалка. При потреба сместа може да се разреди: при рачно 

нанесување со околу 200ml вода на 20kg или при машинско нанесување со околу 

400ml вода на 20kg од производот, се до постигнување на саканата густина за 

работа.\ 

3. Нанесување со машинско прскање: Се нанесува на растојание 20-30 cm од 

основата. Се препорачува користење на доза во размер од 551 до 535 и притисок 



 ТЕХНИЧКИ ЛИСТ 
 

 
  Formatt Building Products Ltd. 

www.technogipspro.com 

од околу100 Bar. Машината за прскање треба да биде опремена со топчиња од 

не’рѓосувачки челик. 

4. Нанесување при рачно фугирање на гипс-картонските плочи:  

Ниво Q1 

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 нанесува втор слој од готовата смеса преку армирачката лента. 

Важно е глетарката да се ограничи во зоната на самата фуга и да се избегне 

нанесување надвор од неа. Се чека 24 часа со целосно сушење! 

Ниво Q2 

Се нанесува трет порамнителен слој од смесата, кој има за цел да обезбеди 

фин премин помеѓу зоната на фугата и гипс-картонската површина. Тој слој е 

нанесува на растојание од 50-60 mm од крајот на фугата. 

Завршна обработка: Како последен чекот и за најдобри резултати се 

препорачува комплетно глетување!  

 

5. Нанесување при рачно глетување:  

Q3/Q4 

Се нанесува слој со дебелина од 1 (Ниво Q3) до 3 (Ниво Q4) mm. Движењето на 

глетарката треба да е од долу - нагоре со наклон од околу 30° во однос на 

основата. Со кружни движења, само во една насока (или само кон лево или 

само кон десно, но никако во полн круг) започнете со порамнување на 

површината. При секое движење на глетарката треба да се отстранува 

насобраниот материјал со шпакла. 

Со едно, две дополнителни движења се порамнуваат сите вдлабнатини и дупки, а 

по потреба може да додаде уште од готовата смеса. По целосното сушење, по 

потреба слојот се порамнува со фина шмиргла. Порамнете ги внимателно 

испакнатите нерамнини, а вдлабнатините пополнете ги со мала шпакла и готова 

смеса и повторете ја целата процедура. 

 

Препораки:  

 

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

✓ Не мешајте со други продукти освен вода! 

 

 

Пакување и складирање: 

 

✓ Пластична канта од 20 kg. 33 канти во палета. Тежина на палетата 660 kg. 

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

суви и проветрени простории.  

✓ Да се чува од замрзнување, прегревање и директна сончева светлина! 

✓ Производот е добар за употреба до 12 месеци од датумот на производство.  

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

и користи според препораките. 

 

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 вдишување, дразнење на 

кожата и очите. 

 

 
Тимот на Technogips Pro го задржува дискреционото право на промена на било која 

спецификација наведена во техничките податоци без претходна најава.                           Јули 2020©                                                                    


