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ZPŮSOBY POUŽITÍ
Fuga Fresca je nátěr připravený k okamžitému použití, který
umožňuje jednoduchým a rychlým způsobem úpravu a obnovu
původní barvy cementových spárovacích hmot dlažeb
a obkladů v interiéru.

• pružnými tmely ze silikonu, polyuretanu, apod;

NĚKTERÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ
Fuga Fresca se používá pro sjednocení povrchu barevných
spár způsobené např. nevhodným zpracováním spárovacích
hmot ale i k překrytí nevzhledných skvrn, způsobených
dlouhodobým používáním ploch.

• v případě větších barevných rozdílů mezi původní spárovací
hmotou a požadovanou barvou je nutno provést několik
nátěrů

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Fuga Fresca je nátěrová hmota s obsahem polymerů na bázi
akrylových pryskyřic ve vodní disperzi, která díky svým
vyjímečným vlastnostem a své vynikající krycí schopnosti
umožňuje dosáhnout jednotného barevného vzhledu a nízké
nasákavosti povrchu spáry. Díky tomu jsou ošetřené plochy
snadno udržovatelné.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
• nepoužívejte v exteriéru a na povrchy v trvalém kontaktu
s vodou (bazény, nádrže na vodu, apod);
• při aplikaci na dlažbách a obkladech, provedených z materiálu
cotto, přírodního kamene nebo obecně na savém povrchu,
musí být Fuga Fresca nanesena pouze na povrch spáry, aby
se zamezilo zabarvení obkladových prvků;
• materiál lze aplikovat pouze na vyzrálý povrch spáry (nejméně
po 48 h)
• nepoužívejte na epoxidové spárovací hmoty a na pružné
(dilatační) spáry, vyplněné

• nepoužívejte nátěr Fuga Fresca na nesoudržný a mechanicky
nedostatečně pevný povrch spáry, způsobený nedokonalou
hydratací

ZPŮSOB POUŽITÍ
Lahvička s dávkovačem
Před použitím obsah lahvičky důkladně protřepte. Odstraňte
zátku a aplikujte na povrch spáry tak, že stlačíte lahvičku, čímž
dojde k nasáknutí připevněné houbičky, kterou pak spáru
natíráte. Povrch spáry musí být čistý, zbavený případných
nesoudržných částic, plísně a vápenatých usazenin.
Počkejte několik minut, až nátěr, nanesený na povrch spáry
vyschne. Potom odstraňte navlhčenou spárovací houbou
z povrchu obkladů nebo dlažeb případné zbytky nátěru.
Po použití důkladně vymyjte houbičku na lahvičce.
Kyblík
Nátěr je připraven k okamžitému použití.
Před použitím nátěrovou hmotu důkladně promíchejte. Nátěr
nanášejte štětcem na povrch čisté spáry, zbavené případných
nesoudržných částic, plísní a vapenatých usazenin. Počkejte
několik minut, až nátěr, nanesený na povrch spáry vyschne.
Potom odstraňte navlhčenou spárovací houbou z povrchu
obkladu nebo dlažeb případné zbytky nátěru.
BARVY
Dodává se ve 26 barvách.

SPOTŘEBA
Spotřeba materiálu Fuga Fresca je proměnlivá
v závislosti na šířce spár a formátu obkladových
prvků.
BALENÍ
Kyblíky s obsahem 1 kg a lahvičky
s dávkovačem o obsahu 160 g.

SKLADOVÁNÍ
24 měsíců v původních dobře uzavřených
obalech a uložených v obvyklých podmínkách.
Chránit před mrazem.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Fuga Fresca není nebezpečná látka ve smyslu
současného zatřídění přípravků.
Doporučuje se používání ochranných rukavic
a brýlí a dodržování obvyklých bezpečnostních
opatření při manipulaci s chemickými látkami.
Pro profesionální zpracovatele je k dispozici na
požádání bezpečnostní list.

MATERIÁL PRO PROFESIONÁLY
UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze
považovat v každém případě pouze za typické
a informativní a musí být podpořeny bezchybným
zpracováním materiálu; proto je nutné před
vlastním zpracováním posoudit vhodnost
výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel
přejímá veškerou zodpovědnost za případné
následky vyplývající z nesprávného použití
výrobku.

Informace o tomto výrobku
jsou k dispozici na požádání

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)
SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:

hustá tekutina

Barva:

dodává se ve 26 barvách

Hustota (g/cm ):

1,37

pH:

8

Obsah sušiny (%):

58

Viskozita dle Brookfielda (mPa.s):

10,6

3

(# 6 – rpm 10)
Krycí schopnost (podíl kontrastu):
Uzavření nečistot (UNI 10792):

96,93
E* 0,27

Odolnost proti oděru:

dobrá (po 10 000 cyklech)

Přípustná teplota pro aplikaci:

od +5°C do +35°C

Pochůznost:

2 hodiny

Čekací doba před mytím povrchu vodou:

24 hodin

Klasifikace nebezpečných látek podle
Směrnice 99/CE:

žádná
před použitím prostudujte odstavec „Bezpečnostní
předpisy pro přípravu a použití na stavbě“, pokyny
na obalu a Bezpečnostní list.

