
 

Cesal Premium 

FUGÁZÓ ANYAG 1-7 mm-es fugaszélességig  

Műszaki Adatlap CP 013 

 

 

 

 

 Kerámia burkolólapok fugázására, fajansz, gres, porcelán, márvány, természetes kő 

 flexibilis 

 gyengén nedvszívó 

 kopásálló 

 ellenáll a fagyás-olvadási ciklusoknak, nedves környezetnek 

 kül- és beltéri használatra egyaránt 

 

1. A termék leírása 

A Cesal Premium fugázó anyagok fajansz, gres, porcelán, márvány, természetes kő lapok fugázására, 

7 mm-ig, kül- és beltéren, nedves és száraz helyen, -15°C és +40°C közötti hőmérsékleten. 

 
2, Alapfelület előkészítése: A fugázás a ragasztó megkötése után kezdhető el. Az egyenlő mélységű 

fugák legyenek tiszták, ragasztó maradványoktól és portól mentesek.   

 
3, Műszaki jellemzők 

A termék megfelel az EN 13888:2009 szabvány követelményeinek: Ásványi kötőanyagú 

fugázóhabarcs, tökéletesített tulajdonságokkal – CG2 WA besorolás 

Jellemzők Vizsgálati 

szabványok 

Előírt értékek 

Kopásállóság  
SR EN 12808-2 ≤ 1000 mm

3 

Hajlítószilárdság száraz körülmények között SR EN 12808-3 ≥ 3,5 N /mm
2 

Tapadó szilárdság húzásra fagyás-olvadás ciklust 

követően 
SR EN 12808-3 ≥ 3,5 N /mm

2 

Nyomószilárdság száraz körülmények között SR EN 12808-3 ≥ 15 N /mm
2 

Nyomószilárdság húzásra fagyás-olvadás ciklust 

követően 
SR EN 12808-3 ≥ 15 N /mm

2 

Vízfelvétel 30 perc után SR EN 12808-5 ≤ 2 g 

Vízfelvétel 240 perc után SR EN 12808-5 ≤ 5 g 

Tűzvédelmi besorolás SR EN 13501-1-2002 A2(s1-d0) osztály 

 
4. Használati utasítás 
A terméket tiszta vízhez adagoljuk (0,30 - 0,33 l víz 1 kg-hoz), majd addig keverjük, míg homogén 

masszát kapunk; a massza kb. 5 perc elteltével és újbóli keverést követően bedolgozásra kész.  

A masszát mélyen és hézagmentesen juttassuk a résekbe fugázó gumi használatával. 

A burkolat tisztítását a fuga előzetes kötését követően, kb. 10-15 perc elteltével lehet megkezdeni, 

kereszt irányban, egy szivacs segítségével.  

A bekevert masszát kb. 2 óra alatt kell felhasználni. 

24 óra elteltével járható. 
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Figyelmeztetés: 

- A teljes burkolat fugázása előtt, végezzen egy kis darabon próbafugázást 

- Óvja a fugát a túlzottan intenzív kiszáradástól is. Az optimális kötési feltételek biztosítása 

érdekében, az első napokban a friss fugát tartsa enyhén nedvesen 

- A fuga a valódi színét a száradást követően, kb. 2-3 óra elteltével éri el. 

- A színárnyalatban jelentkező eltérések elkerülése végett ajánlott egy adott felületen azonos 

gyártási számú és tételszámú fugaport használni. 

-  

Bedolgozási hőmérséklet: +5ºC és +25ºC között. 

 

Maximális/minimális fugaszélesség: 1 mm/7 mm.  
 

5. Fajlagos fogyasztás:  

 1 kg /2 m
2
 15 x 15 cm lapszélességhez, 3 mm fugaszélességhez és de 4 mm fugamélységhez. 

 

6. Kiszerelés 

1 és 2 kg-os BioPP zsákban. 

 

7. Tárolás és szállítás:  

Légmentesen zárt eredeti csomagolásban, száraz körülmények között (legjobb raklapon). 

Nedvességtől távol tartandó. 

 

8. Szavatossági idő 
 A csomagoláson jelzett gyártástól számított 24 hónap.  

 

9. Biztonsági előírások 

Xi - Irritatív 

Cementet tartalmaz. Az oldható króm(VI)tartalom a kész masszában ≤ 0,0002 %. 

R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S 22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni 

S24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 

S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 

S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 

S 38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni 

 

 

 

 

 


