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Uporaba:  
Barvilo za fuge za optično osvežitev ali spremembo barvnega tona 
neprivlačnih fug iz malte na keramičnih, glaziranih ploščicah v notranjosti. Za 
stene in tla.  
 
Material:  
Mat sušeča akrilna kopolimerisatna barva za fuge ne vsebuje topil, izkazuje 
nizke emisije, je okolju prijazna, odvaja vodo in umazanijo. Na alkalnih 
podlagah je obstojna proti čistilom brez abrazivnih snovi, kot so mila in 
šamponi in preprečuje tvorjenje plesni in glivic. 
 
Podlaga:  
Fugirna malta mora biti trdna, nosilna in prosta praha, umazanije, olja, maščob in zrahljanih delcev. Krhke, 
poškodovane fuge je treba izpraskati in obnoviti. Mastno, z glivicami ali umazanijo onesnaženo fugirno malto 
je treba z gobico in gospodinjskim čistilom temeljito očistiti. Ostanke apna je treba odstraniti. Očiščene 
površine očistite z veliko količino vode in pustite, da se posušijo. 
 
Poraba:  
Poraba je odvisna od formata ploščic in širine fug. 250 ml zadostuje za pribl. 10-15 m². 
 
Uporaba:  
Barvilo za fuge pred uporabo temeljito premešajte in po tem na debelo in enakomerno nanesite s priloženim 
čopičem. Nanesite tudi 1-2 mm čez robove fuge. Po pribl. 60 minutah zmočite celotno površino ploščic, 
pustite stati približno 5 minut in po tem s trdo stranjo gobice za čiščenje v diagonalni ali krožni smeri 
odstranite presežek in zaradi vode nekoliko nabreknjeno barvo s površine ploščic, tako da postanejo robovi 
fug znova ostro vidni. Celotno površina takoj po tem očistite s skoraj suho gobico (mehka stran) in počakajte, 
da se površina posuši.  
 
Po nekaj urah sušenja lahko površino dokončno očistite. Za prhe potrebujete po zaključku dela vsaj 2 dni 
sušenja, dokler jih lahko izpostavite vodi. 
 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka, materiala in podlage, nižjih od + 5 °C ter pri temperaturah višjih od 
+25 °C.  
 
Skladiščenje:  
suho in strokovno. 
 
Dobavna oblika: 
bela:  250-ml pakiranje 
siva:  250-ml pakiranje  
bež:  250-ml pakiranje 
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Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. Upoštevajte varnostna navodila na 
embalaži. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče moč prenesti na vsak 
primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega 
razvoja si pridržujemo pravico to tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
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