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FUGA&FINISH Light – gotova fugirna in fina izravnalna masa  
 

Opis izdelka:  

FUGA&FINISH Light tovarniško pripravljen material za polnjenje spojev 

mavčnih plošča in fino glajenje različnih površinah. 

 

 

Razvrščanje po normi:  

 

V skladu z EN 13963:2015, Tip 3A  

  

Prednosti: 

 

✓ Pripravljena masa, pripravljena za uporabo neposredno iz vedra 

✓ Lahka formula za enostavno nanašanje in veliko pokritost 

✓ Primerno za ročno in strojno nanašanje (banjo, bazooka ali airless) 

✓ Debelina nanosa: 0 ÷ 5 mm 

✓ Enostavno brušenje 

✓ Možnost redčenja z vodo 

✓ Kristalno bela barva mase 

 

Uporaba: 

 

✓ Za izpolnjevanje spojev med mavčnih ploščah sa AK robom (Q1 in Q2 kakovost) 

✓ Za kompletno izravnavo mavčnih plosč i ometanih površinah (Q3 in Q4 kakovost)  

✓ Za območja z normalno vlažnostjo 
 

Tehnički podatki:  

 

Poraba za izpolnjevanje spoja ~ 0.35 kg/m² 

Velikost prekrivanja pri izpolnjenju spoja  ~ 66 m²/ 20 kg                                     

Poraba za fino glajenje površin ~ 0.50 kg/m² 

Velikost prekrivanja pri finom glajenju površin ~ 40 m²/ 20 kg                                     

Debelina nanosa 0÷5 mm 

Čas sušenja 6 ÷ 24 h odvisno od delovnega okolja 

Delovna temperatura  +8° ÷ +35 ° C i 70% relativne vlažnosti  

Reakcija na požar A2-s1, d0 

Rok uporabe 12 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.  
2. Mešanje: Po odprtju vedra je treba vsebino zmešati z mešalnikom. Po potrebi lahko zmes 

razredčimo: za ročni nanos s približno 200 ml vode na 20 kg mešanice in za strojni nanos 

s približno 400 ml vode na 20 kg mešanice, da zagotovimo želeno konsistenco. 

3. Strojni nanos:  

Vodoravno brizganje mešanice z razdalje 20-30 cm od podlage. Priporočena velikost 

šobe od 527 do 531, pri tlaku 100 barov. 

Naprava mora biti opremljena s kroglicami iz nerjavečega jekla. 

4. Ručni nanos pri izpolnjevanju spojev med mavčnih ploščah: 

Kakovost Q1 

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. Nanesite drugo plast mase za fugiranje na armaturni trak. 
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Pomembno je omejiti izravnalno plast na področje spoja in se izogniti nanašanju izvenj 

njega. Ponovno počakajte 24 ur, da se material popolnoma posuši!  

Kakovost Q2 

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. 

5. Nanos za fino glajenje površin:  

Kakovost Q3 / Q4 

Nanesena plast mora biti debela od 1 (Q3) do 3 (Q4) mm. Premike z gladilko je treba 

izvajati od spodaj navzgor, pri naklonu približno 30 ° glede na površino. Izravnava stenske 

površine se vedno izvaja s krožnimi gibi v isti smeri (ali od leve proti desni, ne da bi izvajali 

polne krožne gibe).  

Morebitne izbokline in vdolbine izravnajte z enim do dvema dodatnima gibom. Po 

potrebi nanesite več pripravljenih mešanic. Če je potrebno, da dosežete popolno 

gladkost, po sušenju posušite površino. Štrleče površine previdno posipajte, vdolbine pa 

napolnite s končno mešanico in ponovite postopek.  

 

Posebne opombe:  

 

✓ Obvezno uporabljaje brezhibno čista orodja brez sledi rje.  

✓ Mešanici ne dodajajte ničesar, razen vode. 

 

Pakiranje in skladiščenje: 

 

✓ 20 kg plastično vedro. 33 vedra na paleti. Teža palete 660 kg. 

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

prezračevanih prostorih. 

✓ Zaščitite pred zmrzovanjem! 

✓ Izdelek je ustrezen za uporabo do 12 mesecev od datuma proizvodnje. 

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

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technogips Pro si pridrži pravico spremeniti katero koli specifikacijo in tehnične podatke navedene v 

Tehničnih listih po lastni presoji in brez predhodnega obvestila.             April 2020© 


