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Tufás terméskôfugázó – TNF
Technikai adatlap

 Felhasználási terület
u

– Kidolgozatlan felületu terméskõlapokból készült padlóburkola-
tok fugázásához használatos

 Tulajdonságok
u

– bel- és kültéri munkákhoz egyaránt alkalmas
– fagyálló
– MSZ EN 13888 szabvány szerint CG 1
– víztaszító
– hidraulikus kötésû
– repedésmentesen köt
– flexibilis, könnyen feldolgozható
– elszínezõdésre nem hajlamos,

 Felület-elôkészítés
u

– Az ágyazóhabarcsnak egyenletesnek és megkötött állapotúnak 
kell lennie. A fugáknak kellõ mélységunek kell lenniük. Az alap-
felület eltérõ nedvességtartalma valamint a lapok eltérõ nedvszí-
vó képessége a fugákban színeltérést okozhat. Porózus felületek 
esetén a kerámiamázon üledékes maradvány képzõdhet, így az 
ugyanilyen padlóburkolatokon végzett próbafugázás minden-
képpen szükséges.

 Feldolgozás
u

– A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta 
edényben, hideg, vezetékes vízzel egy keverõszárral ellátott 
(legalább 600 ford/perc sebességu) fúrógéppel csomómentesre 
keverjük. 3 percig pihentetjük, majd újrakeverjük. 

– Az anyagot az elõkészített felületre kiöntjük és simítóval el-
egyengetjük.

 Anyagszükséglet
u

– 1 zsák (25 kg) tufás terméskofugázó kb. 4,5 liter vízzel elkeverve 
kb. 14,5 liter friss habarcsot ad.

– Az anyagszükséglet a fugák minõségétõl, a lerakandó lapok 
fajtájától és a szerszámkezeléstol függ.

 Anyagösszetétel
u

– MSZ EN 197 szerinti portlandcement
– DIN 51043 szerinti finom trasz por
– DIN 4226 szerinti 0 – 2 mm szemcsenagyságú homok
– feldolgozhatóságot javító adalékanyagok

 Kiszerelés
u

–25 kg-os többrétegû papírzsákban/ 42 zsák EU raklapon

 Mûszaki adatok
u

Keverôvíz: 25 kg kb. 4,50 l
Szemösszetétel:                        0-2,0mm
Feldolgozhatóság: kb. 60 perc
Feldolgozási hôm: +5 °C – +25 °C
Járható     kb. 24 óra elteltével
Hõmérsékletállóság: kb. -20 oC – 80 oC

Fugaszélesség:  6 – 30 mm

Teljesen terhelhetõ: kb. 28 nap elteltével

 Tárolás
u

– Száraz, hûvös, idõjárási hatásoktól védett helyen EU rak-
lapon eltartható 12 hónapig. A megkezdett csomagolást 
azonnal vissza kell zárni.

 Tudnivalók 
u

– A friss fugázó hálót a túl gyors kiszáradástól, erõs huzattól, köz-
vetlen napsugárzástól, felcsapódó esõtõl és fagytól óvni kell. A 
megkötött habarcs nedves utókezelése garantálja a kifogástalan 
kötést.

– A fugázást követõ elsõ 28 nap során tisztítóanyagot vagy vegyi 
adalékot tartalmazó nedves tisztítást / mosást semmi esetre se 
végezzünk, csakis tiszta vizet alkalmazzunk. 

– A mûszaki adatok 20 oC hõmérsékletre és 50% levegõ relatív 
nedvességtartalomra vonatkoznak. Az ennél alacsonyabb hõ-
mérsékletek növelik, míg a magasabb hõmérsékletek csökkentik 
a megadott értékeket. 

– Az edényeket, szerszámokat, stb. használat után vízzel azonnal 
el kell mosni. Megkötött állapotban a tisztítás csak mechanikus 
úton lehetséges.

– Cementet tartalmaz; víz hatására lúgos kémhatás alakul ki. 
– A szemet és bõrt óvni kell! Amennyiben szemünk vagy bõrünk 

az anyaggal mégis érintkezésbe kerülne, úgy mossuk le azonnal 
bo vízzel, ha szükséges, forduljunk orvoshoz.

–  Kérjük, a kivitelezés során felmerülõ kérdéseivel for-
duljon szakembereinkhez!

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az 
anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabvá-
nyokat, valamint az érvényben lévô építészeti és mûszaki elôírásokat. A sza-
vatosság a leszállított áru minôségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény 
javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a 
felhasználót az anyag elôzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott techni-
kai adatlapok a frissítést követôen érvényüket vesztik.     
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