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Cikkszám: 
661..1; 665..1; 625..1; 652..1

MÛSZAKI  ADATOK

Max. szemcse: 0,3 mm

Nyomószilárdság : >10 N/mm2

Tapadószilárdság: >0,5 N/mm2

Hajlítószilárdság: >3 N/mm2

Anyagszükséglet: 0,5–1 kg/m2

Fugaszélesség: 2–7 mm
Keverõvíz: kb. 0,3 l/kg
Keverési idõ min.: 3 perc
Bedolgozási idõ: 2 óra

Csomagolás
1; 2; 5 és 20 kg-os zsákokban
0,5 to EUR raklapon, zsugor-
fóliázva.

Raktározás
Száraz, fedett helyen, eredeti
csomagolásban max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF  • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. Pf. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF COLORIN® FUGÁZÓ CG2

LB-KNAUF  COLORIN® FUGÁZÓ CG2
EN 13888 SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELEL 

HABARCSTÍPUS
ALKALMAZÁSI  TERÜLET
FELDOLGOZÁS
MÛSZAKI  ADATOK

HABARCSTÍPUS:
Az LB-KNAUF COLORIN fugázó gyárilag elõkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén
– közvetlenül a felhasználás elõtt – vízzel kell összekeverni. Cement kötõanyagot, ásványi töltõ-
anyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:
Az LB-KNAUF fugázó új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak és pad-
lóinak burkolására szolgáló kerámia, mûkõ, természetes kõ (márvány, gránit stb.) fugáinak kitölté-
sére alkalmas. Az LB-KNAUF COLORIN fugázó alkalmazható kül- és beltérben egyaránt.

FELDOLGOZÁS:
   ,  -  o ori   e or s  me õzõ mû-

A burkolat felhelyezését követõen várjuk meg míg a ragasztó megfelelõen megszilárdul, tisztítsuk
meg a fugázandó burkolólap felületét és a kitöltendõ réseket. Csak tiszta, por- és szennyezõdésmen-
tes, egyenletes mélységû fugák esetén várhatunk jó eredményt. Az egyenletes szívóképesség bizto-
sítása érdekében nedvesítsük meg a fugákat!
Az LB-K ozása
A forgalomba hozott fugázót – az építkezés helyszínén – keverjük össze vízzel. A keverés történhet
fúrógépbe fogott keverõszárral vagy kézzel. Könnyen feldolgozható konzisztenciájú anyagot kapunk,
ha 1 kg anyaghoz 3 dl vizet adunk. Lehetõleg annyi fugázót kell bekeverni amennyit egy körülhatá-
rolt területen felhasználunk és amennyit 3 órán belül fel tudunk dolgozni. A fugázó felhordása gu-
milappal történik. A fugázó meghúzása után a felületet vizes szivaccsal tisztára kell törölni. A fuga-
szélesség 2–7 mm. A fugázó felhordása 5 °C feletti és 25 °C alatti hõmérsékleten ajánlott. A felüle-
tet a kötésidõ alatt fagy nem érheti. 

!
A foltosodás elkerülése végett a porózus, matt burkolólapoknál végezzünk próbafugázást! Eltérõ
keverõvíz mennyiségek más–más színárnyalatot eredményeznek! Intenzív színû fugázóanyag hasz-
nálatánál nagy körültekintéssel kell eljárni, mert a technológiai hibák igen erõsen érvényesülnek.
Erõsen igénybe vett helyeken kerüljük a világos színárnyalatokat. A burkolatot az elsõ hetekben
csak tiszta vízzel tisztítsuk!
Az LB-KNAUF Colorin fugázó keverõvizéhez LB-KNAUF Fugaelaszt adalékot adva a fugázóanyag
rugalmassá tehetõ, így nagy hõingadozásnak kitett felületeken (padlófûtés, terasz) is alkalmazható.
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COLORIN ® FUGÁZÓ

HABARCSTÍPUS:HABARCSTÍPUS:
A Colorin® fugázó gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén - közvetlenül 
a felhasználás előtt - vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és 
tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:ALKALMAZÁSI TERÜLET:ALKALMAZÁSI TERÜLET:ALKALMAZÁSI TERÜLET:ALKALMAZÁSI TERÜLET:
A Colorin® fugázó új és régi lakóépületek, ipari objektumok falazatainak és padlóinak burkolására 
szolgáló kerámia, műkő, természetes kő (márvány, gránit stb.) fugáinak kitöltésére alkalmas. A 
Colorin® fugázó alkalmazható kül- és beltérben egyaránt (algagátló).

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, a Colorin® fugázó felhordását megelõzõzõ õõ

A burkolat felhelyezését követően várjuk meg míg a ragasztó megfelelően megszilárdul, tisztítsuk 
meg a fugázandó burkolólap felületét és a kitöltendő réseket. Csak tiszta, por- és szennyeződésmentes, 
egyenletes mélységű fugák esetén várhatunk jó eredményt. Az egyenletes szívóképesség biztosítása 
érdekében nedvesítsük meg a fugákat!
A
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A Colorin feldolgozása
A forgalomba hozott fugázót - az építkezés helyszínén - keverjük össze vízzel. A keverés történhet 
fúrógépbe fogott keverőszárral vagy kézzel. Könnyen feldolgozható konzisztenciájú anyagot 
kapunk, ha 1 kg anyaghoz 3 dl vizet adunk. Lehetőleg annyi fugázót kell bekeverni, amennyit 
egy körülhatárolt területen felhasználunk és amennyit 3 órán belül fel tudunk dolgozni. A fugázó 
felhordása gumilappal történik. A fugázó meghúzása után a felületet vizes szivaccsal tisztára kell 
törölni. A fugaszélesség 2-7 mm. A fugázó felhordása 5°C feletti és 25°C alatti hőmérsékleten 
ajánlott. A felületet a kötésidő alatt fagy nem érheti.
Fontos tudnivalók!
A foltosodás elkerülése végett a porózus, matt burkolólapoknál végezzünk próbafugázást! Eltérő 
keverővíz mennyiségek más-más színárnyalatot eredményeznek! Intenzív színű fugázóanyag 
használatánál nagy körülekintéssel kell eljárni, mert a technológiai hibák igen erősen érvényesülnek. 
Erősen igénybe vett helyeken kerüljük a világos színárnyalatokat. A burkolatot az első hetekben csak 
tiszta vízzel tisztítsuk!
A Colorin® fugázó keverővizéhez LB-KNAUF Fugaelaszt adalékot adva a fugázóanyag rugalmassá 
tehető, így nagy hőingadozásnak kitett felületeken (padlófűtés, terasz) is alkalmazható.

Colorin® fugázófugázó
LB-KNAUF Colorin fugázó
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Besorolás EN 13888 szerint:  CG2


