
 

Cesal Premium FUGAFLEX 
Fugázó anyag gipszkarton lemezek hézagolásához 

Műszaki adatlap CP 29 

 

 

 

Felhasználás: Gipszkarton lemezek hézagolásához, üvegszövet háló, öntapadós 

szalag vagy szövet fölé, beltéri használatra. 

 

Tulajdonságok: gipsz, ásványi kötőanyag és tulajdonságot módosító anyagokat 

tartalmazó termék; képlékeny, nagyon könnyen felhordható, nagyon jól tapad; cellulóz 

mikroszálakkal erősített, mely megerősíti az anyag szerkezetét és növeli a repedésekkel 

szembeni ellenállását. 

 

Alapfelület: jól rögzített gipszkarton lapok, kb. 2-3 mm-es fugahézagokkal,  

Felhordás: A port a vízbe öntjük (kb. 0,8 l víz 1 kg termékhez), 5-10 perci állni 

hagyjuk, majd addig keverjük, míg egységes konzisztenciájú anyagot nem kapunk. 

A készre kevert anyag bedolgozására 60 perc áll rendelkezésre. 

Papírszalag vagy nem szövet esetén: a kész pasztát a hézagokba hordjuk, 

felhelyezzük, és könnyed nyomással beágyazzuk a szalagot az anyagba, hogy 

gyűrődések nélkül hozzáragadjon. A felületet egy újabb vékony réteg hézagoló 

anyaggal fedjük be.  

Öntapadós hézagerősítő szalag (FIBA háló) esetén: A szalagot felhelyezzük a 

gipszkarton fugáira, majd a hézagerősítő szalagon keresztül hézagoló anyaggal 

teljesen kitöltjük a hézagot. Mindkét esetben, az anyag száradását követően, újabb 

réteg anyagot hordunk fel, 5-6 cm-rel szélesebbet, mint az előző réteg. A befejező 

réteget a felület kiegyenlítéséig visszük fel. A sima felület eléréshez a felületet 

csiszoljuk át. 

A hézagolás után kerüljük a helyiség gyors és nagyfokú felfűtését. 

Maximális rétegvastagság: 10 mm. 

 

Tartsa tiszteletben a vonatkozó műszaki előírásokat és az SSO előírásait. 

Anyagszükséglet: kb. 0,4-0,5 kg 1 m fugának 

Az alapfelület és környezet hőmérséklete: +100C és +250C között, páratartalom: 

maximum 70%. 

 

Tárolás és szállítás: szállítás és tárolás jól lezárt zsákokban (lehetőleg raklapon), száraz 

helyiségekben, nedvességtől védve. 

Szavatosság: a gyártástól számított 12 hónap.  
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Gyártva az EN 13963:2005 előírásaival összhangban. Teljesítménynyilatkozat 

CE Nr. 020/CPR/2013. Gyártva Lengyelországban. 
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Fugázó anyagok gipszkarton lemezek hézagolásához 
Glett gipszkarton lemezek fugázásához, kettős rendeltetésű, kézi felhordású, 

normál kötési idejű, 3B-EN 13963 szerint 

 

Alkalmazási terület   Épületek belsejében 

Tűzvédelmi osztály A1 

Hajlító szilárdság > 50 N 

 

Gyártja a DOLINA NIDY Sp. Zo.o., Leszcze 15, 28-400 Pińczów, a SC CESAL 

SA, Oradea, sos Borsului nr. 31 Romania, Tel./fax.: +40 259 452 845, e-mail: 

office@cesal.ro számára. 


