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Polimeriniai dažai skirti
cementinių glaistų
spalvos atnaujinimui

NAUDOJAMA
Fuga Fresca yra paruošti naudoti dažai, skirti
vidaus patalpoms. Fuga Fresca lengva ir greita
naudoti norint atnaujinti ar pakeisti cementinių
glaistų plytelių siūlėse spalvą.
Keletas naudojimo pavyzdžių
Fuga Fresca yra skirtas panakinti užglaistytų
siūlių spalvos netolygumus, atsiradusius dėl
neteisingo skiedinio naudojimo, arba panaikinti
dėmes, atsiradusias naudojimo metu.
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Fuga Fresca tai vandens pagrindo polimeriniai,
akrilo dervų dažai, kurie dėl savo specialių
charakteristikų ir puikios padengimo kokybės
leidžia išgauti vienodos spalvos siūles su maža
vandens absorbscija. Tokias siūles lengva valyti.
REKOMENDACIJOS
• Nenaudokite ant išorės (t.y lauke.) paviršių ar
ant paviršių, kurie yra nuolat įmirkę (baseinai,
prausyklos ir t.t.).
• Jeigu produktas naudojamas ant terakotos
ar akmeninių poringų, sugeriančių paviršių,
jis turi būti naudojamas tik siūlėms, vengiant
patekimo ant plytelių.

• Prieš produktą naudojant cementinėms
siūlėms, palaukite bent 48 valandas, kol siūlės
išdžius.
• Nenaudokite ant epoksidinių glaistų ar
deformacinių siūlių, kurios buvo užsandarintos
silikono ar poliuretano pagrindo produktais.
• Nenaudokite Fuga Fresca ant purių ar
mažo mechaninio stiprio glaistų, kurių stipris
sumažėjęs dėl nepakankamos hidratacijos.
• Jeigu skirtumas tarp originalios ir naujos
spalvos yra per didelis, gali tekti taikyti
daugiau nei vieną Fuga Fresca sluoksnį.
NAUDOJIMO PROCDŪRA
Dozavimo talpa
Prieš naudojimą gerai supurtykite talpą. Atsukite
dangtelį ir tepkite produktą lengvai spausdami
aplikatoriaus kempinėlę. Tepkite ant siūlių
paviršiaus, kuris turi būti švarus, be medžiagų
likučių, pelėsių ar kalcio druskų nuosėdų.
Palaukite kelias minutes, kol produktas išdžius.
Naudodami drėgną kempinę, pašalinkite visus
produkto pėdsakus nuo plytelių kraštų. Po
naudojimo, kruopščiai išplaukite aplikatoriaus
kempinę.
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TECHNINĖ INFORMACIJA (tipinės reikšmės)

PRODUKTO IDENTIFIKACIJA

Terakotos
grindys, ant
kurių naudota
Fuga Fresca

Konsistencija:

tirštas skystis

Spalva:

galimos 34 spalvos

Tankis (g/cm³):

1.37

pH:

8

Sausos kietosios masės kiekis (%):

58

“Brookfield” klampumas (Pa·s):

10.6
(# 6 - 10 aps./min)

Padengimas (kontrasto santykis):

96.93

Purvo kaupimasis (UNI 10792):

ΔE* 0.27

Atsparumas dilimui (DIN 53778):

> 10.000 ciklų

Atsparumas atmosferos reiškiniams
(ASTM G155), ciklas 1:

ΔE* 0.04

Naudojimo temperatūra:

nuo +5°C iki +35°C

Paruošta pėsčiųjų judėjimui:

2 val

Paruošta naudoti:

24 val

Kibirėlis
Produktas yra paruošas naudojimui.
Prieš naudojimą kruopščiai išmaišykite
produktą. Naudodami teptuką,
paskleiskite produktą ant sūlių
paviršiaus, kuris turi būti švarus, be
medžiagų likučių, pelėsių ar kalcio
druskų nuosėdų. Palaukite kelias
minutes, kol produktas išdžius.
Naudodami drėgną kempinę
pašalinkite visus produkto likučius nuo
plytelių kraštų.
GALIMOS SPALVOS
Galimos 34 spalvos iš “MAPEI
spalvotų glaistų” paletės.
SĄNAUDOS
Priklauso nuo plytelių ir siūlių dydžio.
PAKUOTĖ
1 kg kibirėlis ir 160 g dozavimo talpa.

LAIKYMAS
Produkto galiojimo laikas yra 24
mėnesiai originalioje, sandarioje
pakuotėje, laikomoje normaliomis
sąlygomis. Saugoti nuo šalčio.
PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO
SAUGOS NURODYMAI
Instrukciją dėl saugaus produkto
naudojimo galite rasti saugos duomenų
lape, kurį rasite www.mapei.no
PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI
PROFESIONALAMS.
ĮSPĖJIMAS
Nors techninė informacija ir
rekomendacijos šiame produkto
duomenų lape yra pateiktos pagal
geriausius turimus mūsų duomenis ir
patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau
pateiktą informaciją reikia vertinti

WHITE
MOON WHITE
SILVER GREY
MANHATTAN 2000
MEDIUM GREY
CEMENT GREY
RIVER GREY
MUSK GREY
TORNADO
LONDON GREY
ANTHRACITE
BLACK
CARIBBEAN
JASMINE
VANILLA
ALMOND
BEIGE 2000
SAND
SILK
PINK POWDER
CARAMEL
GOLDEN DUST
LIQUORIC
BROWN
MUD
CHOCOLATE
VOLCANO SAND
TERRA DI SIENA
TERRACOTTA
SPACE BLUE
CROCUS BLUE
VIOLET
TURQUOISE
YELLOW
100
103
111
110
112
113
115
116
174
119
114
120
137
130
131
138
132
133
134
139
141
135
152
142
136
144
149
145
143
172
170
162
171
150

Fuga Fresca
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Pastaba: Dėl spausdinimo proceso spalvos šioje lentelėje turėtų būti priimamos kaip orientcinės, lyginant su
originaliu produktu

kaip rekomendacinę ir įsitikinti jos
tikslumu ilgą laiką ją naudojant; dėl šios
priežasties asmuo, norintis naudoti
produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad
jis tinka pagal norimą naudoti paskirtį.
Bet kuriuo atveju naudotojas pats
yra atsakingas už visas produkto
naudojimo paskirtis.Visais atvejais
vartotojas pats atsako už visas
pasekmes, susijusias su produkto
naudojimu.
Dabartinę techninių duomenų lapo
versiją rasite mūsų internetinėje
svetainėje www.mapei.no
TEISINIS PRANEŠIMAS:
Šio techninio duomenų lapo (TDL)
turinį galima kopijuoti į kitą su
projektu susijusį dokumentą,

tačiau tas dokumentas nepapildo
ir nepakeičia TDL numatytų
MAPEI gaminio montavimo metu
galiojančių reikalavimų. Naujausią
TDL ir informaciją apie garantiją
galite atsisiųsti iš svetainės
www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME
TDL ARBA JO PAGRINDU
PARENGTUOSE DOKUMENTUOSE
PATEIKIAMŲ FORMULUOČIŲ
ARBA REIKALAVIMŲ
PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS.
Visa trūkstama informacija
apie produktą galima pagal
užklausimą ir
www.mapei.no
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Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų
ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o
pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

(GB) A.G. BETA
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BUILDING THE FUTURE

