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Flexibilis, víz- és szennytaszító fugázóanyag keramikus csempék és járólapok 
fugázására. Ideális nedvszívó fali csempékhez. Nagyom finom felületi 
struktúrával. 2 – 12 mm-es fugaszlességekhez. Kül- és beltérre. 
 
Rendeltetése: 
A flexibilis csempefugázó alkalmas keramikus csempék és járólapok, mozaik, 
üvegtéglák, kőagyag és finom kőagyag, fejezőtéglák és zártpórusú 
terméskőcsempék fugázására. Ideális nedvszívó fali csempékhez.  
 
A fugázóanyagot előnyben részesítik vízzel terhelt felületeken, pl. nedves és vizes 
helyiségekben, tartósan víz alatt lévő helyeken, erkélyen és teraszokon. Ideálisan 
megfelel problémás aljzatokhoz, melyek gyenge mozgásnak (pl. hőtágulás) vannak kitéve, például 
könnyűszerkezetű falak és fűtőesztrich. 
 
Anyaga: 
A flexibilis csempefugázó rendkívül rugalmas, víz- és szennytaszító fugázóanyag. Cementtel kötött és 
hidraulikusan keményedik. A nagyon finom felületi struktúra miatt a kikeményedett fugamassza víz- és 
szennytaszító, kopás- és vízálló, valamint ellenálló a szokásos háztartási tisztítószerekkel szemben. 
Túlteljesíti a CG2WA követelményeit a DIN EN 13888 szerint. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak a fugázás előtt ki kell száradnia. A fugákat ki kell kaparni és meg kell tisztítani a 
fektetőhabarcstól vagy ragasztótól. Nedvszívó burkolatokat vízzel enyhén elő kell nedvesíteni. Különböző 
mértékben nedvszívó aljzatok és különböző szélességű és mélységű fugák foltképződéshez vezethetnek. 
Csak zártpórusú csempéken használja. 
 
A flexibilis csempefugázó feldolgozását szokásosan keményedő csemperagasztó esetén legkorábban 2 nap 
múlva, flexragasztó esetén kb. 24 óra múlva, és gyors flexragasztó esetén kb. 2 óra múlva szabad 
elvégezni. 
 
Felhasználás: 
A felhasználás a csempemérettől és a fugaszélességtől függően alakul: 
 

Csempeméret Fugaszélesség x 
fugamélység 

Felhasználás kg/m²-
ben 

Zsák tartalma (20 kg) 
elegendő 

  15 x   15 mm   5 x   5 mm kb. 0,5 40,0 m²-re 
200 x 200 mm   5 x   5 mm kb. 0,7 28,0 m²-re 
200 x 200 mm 10 x   5 mm kb. 1,3 15,2 m²-re 
200 x 200 mm 10 x 10 mm kb. 2,5 8,0 m²-re 
300 x 300 mm 10 x   5 mm kb. 1,0 20,0 m²-re 
300 x 300 mm 10 x 10 mm kb. 2,0 10,0 m²-re 

 
Feldolgozás: 
A flexibilis csempefugázót állandó keverés közben 20 kg-os zsákonként 4,8 l (szürke: kb. 4,4 l), 
5 kg-os tasakonként kb. 1,2 l (szürke: kb. 1,1 l), 2 kg-os tasakonként kb. 0,5 l (szürke: kb. 0,45 l) tiszta vízzel 
csomómentes habarccsá keverje be. A kívánt konzisztencia beállítására esetleg utánadagolás szükséges. 
Nem kell több habarcsot bekeverni, mint amennyi kb. 30 perc alatt feldolgozható. 
 
A járólapokat egy gumilehúzó segítségével a fugákra ferde irányban iszapolja be, a falfelületeken 
fugasimítóval fugázzon. Töltse ki gondosan az üregeket. A habarcs megkötése után távolítsa el a felesleges 
anyagot. A habarcsmaradékot enyhén nedves szivaccsal vagy szivacssimítóval, köröző mozgással távolítsa 
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el. Padlófugázásnál a kiiszapolás után azonnal szórjon száraz fugázóanyagot a felületre. Összesöprés után 
(néhány perccel később) nedves szivaccsal mossa le és utána fényesítse a felületet.  
 
Pórusos felületeken és matt glazúrokon ajánljuk próbafugázás végzését. 
 
Nem szabad a feldolgozást +5 °C-nál alacsonyabb levegő-, anyag- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A 
friss habarcsot védeni kell a túl gyors kiszáradástól, fagytól, csapadéktól. 
 
Tágulási hézagokat tartósan rugalmas fugatömítő anyagokkal, pl. szilikonnal kell lezárni.  
 
Tárolás: Szárazon és szakszerűen. 
 
Összetétel: Cement, adalékok, hozzátétanyagok. 
 
Kiszerelés: 
szürke:  2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak, 20 kg-os zsák 
manhattan: 2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak 
ezüstszürke: 2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak 
fehér:  2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak, 20 kg-os zsák 
bézs:  2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak 
antracit: 2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak 
barna:  2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak 
karmell:  2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak 
cementszürke: 2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak 
bazalt:  2 kg-os tasak, 5 kg-os tasak 
 
Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. Be kell tartani a zsákon lévő 
utasításokat. 
 
Ez a termék cementet tartalmaz és lúgosan reagál vízzel/nedvességgel. Ezért védeni kell a bőrt és a 
szemet. Érintkezés esetén alapvetően le kell öblíteni vízzel. Szembe kerülés esetén haladéktalanul orvoshoz 
kell fordulni. Lásd a zsákfeliratot is. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 
 

További felvilágosítás: 
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


