
Alkalmazás:
Ablakok és ajtók zárófugáinál, ablak-
párkányoknál, beépített szekrények-
nél és burkolatoknál.

Tulajdonságai:
• Plasztoelasztikus
• Minden Caparol diszperziós festé-

kekkel átfesthetô

Alapanyag: Akril diszperzió

Kiszerelés:
310 ml-es kartus (20 db/ karton)
400 ml (12 db/ karton)
600 ml (12 db/ karton)

Szín:
310 ml: fehér (Weiß), fekete 
(Schwarz), szürke (Grau), barna 
(Braun)
400 ml: fehér (Weiß)
600 ml: fehér (Weiß)

Tárolás:
Hûvös és fagymentes helyen. Eredeti, 
lezárt edény 12 hónapig eltartható. 

Mûszaki adatok:
Sûrûség: 1,5 g/cm3

Nyúlás: max. 15 % fugaszélesség-
re vonatkoztatva Száraz levegô-
vel szembeni ellenállóképesség:
max 80°C

Zsugorodás: ca. 18 %
Fugaszélesség: max. 30 mm

Alkalmas alapok:
Alumínium, azbesztcement, beton, 
nemesacél, szálerôsítésû cement, 
fa, tégla, mészkô, pórusbeton, po-
lisztirol-keményhab, vakolat, kemény 
PVC, kôcserép, horganyzott acél.
Az alapfelület legyen tiszta, hordké-
pes, és tapadást gátló anyagoktól 
mentes. 

Az alapfelület elôkészítése:
A tömítôanyag mélységét egy nem 
szívó zsineggel állapíthatjuk meg.
Fugaszélesség: fugázómélység 1:1

Feldolgozhatóság:
Az anyag feldolgozásra kész.

Felhordás:
Az anyagot egyenletesen a fugába 
adagolni. A fugázóanyag nem ta-
padhat a fugaalaphoz. A felületet víz-
zel benedvesített szerszámmal lehet 
simára húzni.

Felhasználás: 10x10 mm-es fuga-
mélység: kb. 100 ml/m

Feldolgozási hômérséklet:
Anyag, környezet, alapfelület hômér-
séklete min. 5 °C, max 40 °C legyen 

Száradási idô:
Kb. 1,5 mm/ 24 óra, 20 °C hômér-
sékleten és 60 % relatív páratartalom 
esetén.

Átfesthetô: Száradás után, minden 
Caparol diszperziós festékkel átfest-
hetô. Diszperziós festékkel történô 
átfestéskor feszültségrepedések ke-
letkezhetnek.

Szerszámok tisztítása:
Használat után azonnal vízzel tisz-
títani. 

Biztonsági elôírások:
Gyermekek számára nem hozzáfér-
hetô helyen tárolni. Szembe kerülve 
azonnal bô vízzel kimosni. Csak jól 
szellôzô helyen használható fel. Nem 
juthat a csatorna-rendszerbe, nyílt 
vizekbe és a talajba. 

Hulladék elhelyezés: 
Csak az üres dobozokat szabad a 
hulladéktárolóba dobni. További in-
formáció: lásd Bizonsági Adatlap

Mûszaki tanácsadás:
Ez a Mûszaki Ismertetô nem fog-
lalkozhat valamennyi, a gyakorlatban 
elôforduló alapfelülettel és azok fes-
téstechnikai elôkészítésével. Nehéz 
esetekben kérje szaktanácsadóink 
részletes és egyedi megoldást nyújtó 
véleményét.
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Ez a mûszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok 
sokszínûségére, a felhasználó nem menthetô fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány 
elveszti érvényességét.


