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604 szary
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FugenEpoxi schlank

Fuga epoksydowa wąska,
specjalna

Trzyskładnikowa, wysokowytrzymała, epoksydowa zaprawa fugowa, przeznaczona do spoin o szerokości 2-12 mm. Do spoinowania płytek i płyt ceramicznych przy
obciążeniu chemicznym i mechanicznym. Spełnia wymagania RG dla zapraw do
spoinowania na bazie żywic reaktywnych zgodnie z normą PN-EN 13888 oraz R2 T
dla klejów reaktywnych zgodnie z normą PN-EN 12004.
■ Do spoinowania ceramicznych materiałów okładzinowych
■ Do klejenia mozaiki szklanej
■ Mieszana z piaskiem kwarcowym Sopro QS 507 na placu budowy
■ Specjalny produkt do stosowania metodą szlamową, przy użyciu
maszyny fugującej lub pistoletu ciśnieniowego
■ O
 dporna na działanie agresywnych wód,
naturalnych tłuszczów i chemikaliów*
■ Wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
■ Na ściany i podłogi
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie

Czas użycia
Czas utwardzania
Temperatura
stosowania
Szerokość spoiny
Minimalna głębokość
spoiny
Zużycie
Narzędzia
Czyszczenie narzędzi
Składowanie
Opakowania

Do spoinowania ceramicznych materiałów okładzinowych jak płytki ceramiczne, kamionkowe, z gresu oraz ceramiczne płyty i kształtki łupane w następujących przypadkach:
Oddziaływanie wód agresywnych:
- w basenach z wodą termalną, mineralną, solankową i morską,
- w browarach, winiarniach, tłoczniach i innych zakładach, produkujących napoje,
- w przemyśle skórzanym, papierniczym, tekstylnym i farmaceutycznym,
- w oczyszczalniach, również w oczyszczalniach ścieków i neutralizatorach ścieków,
- w ogrodach zoologicznych
Oddziaływanie chemikaliów / kwasów:
- w laboratoriach, w przemyśle chemicznym i akumulatorniach
Oddziaływanie naturalnych tłuszczów:
- w przemyśle mięsnym i rybnym, kuchniach przemysłowych i kuchniach, mleczarniach i zakładach serowarskich
Duże obciążenia i oddziaływania wypłukujące:
- w basenach kąpielowych ze sztuczna falą, w pralniach przemysłowych i zbiornikach ścieków przemysłowych,
- na balkonach i na tarasach
Nadaje się do uzupełniania wypłukanych fug cementowych przy pracach renowacyjnych i naprawczych (min. głębokość spoiny: 3 mm).
Również zalecana do klejenia. Szczególnie wtedy, gdy wskazana jest jednorodność barwy zaprawy klejowej
i fugowej przy zastosowaniu mozaiki szklanej, porcelanowej i drobnej.
Ok. 40 minut przy temperaturze +20 °C
+20 °C : po ok. 16 godzinach możliwość chodzenia; po ok. 7 dniach pełne obciążenie chemiczne
+10 °C : po ok. 48 godzinach możliwość chodzenia; po ok. 14 dniach pełne obciążenie chemiczne
Jako zaprawa klejowa: po ok. 24 godzinach możliwość chodzenia; po ok. 2 dniach pełne obciążenie chemiczne
Od +10 °C jako zaprawa fugowa; od +15 °C jako zaprawa klejowa
(po użyciu jako zaprawy klejowej przez co najmniej 48 godzin temperatura nie powinna spaść poniżej +12°C)
2 – 12 mm
2 – 3 mm
Głębokość fugi (mm) x szerokość fugi (mm) x łączna długość fugi (m) x gęstość 1,6 = zużycie w g/m2;
ok. 2 kg/m2 przy płytkach formatu 11,5x24 cm i głębokości szczeliny 10 mm (łącznie z piaskiem kwarcowym).
Ok. 2 kg/m2 przy klejeniu i fugowaniu mozaiki szklanej itp. (łącznie z piaskiem kwarcowym).
Mieszadło wolnoobrotowe (spiralne lub śrubowe), paca specjalna do fug epoksydowych Sopro 075, gąbka poliestrowa (Sopro 088 gruba lub Sopro 083 drobna), gąbka wiskozowa Sopro 084, ręczny pistolet do epoksydów,
pistolet pneumatyczny do epoksydów, kielnia zębata o odpowiedniej wielkości zębów mozaika drobna 3-4 mm).
Ciepłą wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac lub wodą z preparatem Sopro EAH 547
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym, nie narażonym na przemarzanie miejscu, 6 miesięcy od daty produkcji.
Składnik A – wiadro 2,25 kg (4 szt. w kartonie); Składnik B – wiadro 3,25 kg (4 szt. w kartonie)
*Prosimy zapoznać się z Tabelą odporności chemicznej, dostępną na www.sopro.pl!

www.sopro.pl
Chemia budowlana

Właściwości

Fuga epoksydowa wąska, specjalna Sopro FEP 604 jest trzyskładnikową, bardzo odporną na obciążenia zaprawą fugową na bazie żywicy epoksydowej, którą na placu budowy należy wymieszać z piaskiem kwarcowym Sopro QS 507. Spełnia wymagania R2 T zgodnie z normą PN-EN 12004 oraz RG
zgodnie z normą PN-EN 13888. Jest plastyczna i bardzo dobrze zmywalna. Po utwardzeniu jest odporna na działanie agresywnych wód, naturalnych
tłuszczów, chemikaliów* obciążenia mechaniczne, zmienne cykle zamrażania i rozmrażania oraz temperatury do +60°C. Fuga Sopro FEP 604 jest łatwa
w użyciu i zalecana do profesjonalnego spoinowania powierzchni ścian i podłóg, przy wykonywaniu terminowych prac budowlanych.

Przygotowanie
podłoża przed
fugowaniem

Szczeliny fugowe należy dokładnie oczyścić. Spód i krawędzie spoiny powinny być suche i pozbawione substancji zmniejszających przyczepność tzn.
pyłów, zatłuszczeń, olejów, pozostałości zapraw i klejów. Zaprawa klejowa, przed wypełnieniem spoin, powinna związać.

Rozpoczęcie
spoinowania

Spoinowanie można rozpocząć najwcześniej po ok. 24 godzinach przy klejeniu okładzin klejem epoksydowym Sopro DBE 500, po związaniu kleju
poliuretanowego Sopro PUK 503, po związaniu zapraw mineralnych, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach. W obszarze zewnętrznym nie stosować
przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Podane dane czasowe uzależnione są od warunków otoczenia (temperatury i wilgotności powietrza).

Sposób użycia

Klejenie mozaiki
szklanej
Certyfikaty
Wskazówki BHP

Składniki A i B przełożyć do odpowiedniego naczynia (pojemność ok. 20 l) i przez ok. 3 minuty mieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (7 obrotów/s), aż do uzyskania jednolitej masy, pozbawionej smug i pęcherzyków powietrza. Następnie dodać 7 kg piasku kwarcowego Sopro QS 507 i wymieszać.
1. Fugowanie przy użyciu pacy (metoda szlamowa)
Wymieszaną fugę epoksydową dokładnie i głęboko wprowadzić w szczelinę przy pomocy pacy specjalnej do epoksydów Sopro 075. Nadmiar materiału usunąć. Pozostałości zmyć z całej powierzchni małą ilością ciepłej wody i gąbką poliestrową (Sopro 088 grubą lub Sopro 083 drobną), a następnie
zmyć do czysta gąbką wiskozową Sopro 084. Należy zadbać o to, aby nie wymyć powierzchni fug. Gąbkę wiskozową Sopro płukać często w czystej
wodzie. Nie należy pozostawiać wody na świeżych spoinach. W przypadku ewentualnych zabrudzeń zaspoinowaną powierzchnię można zmyć najwcześniej po ok. 6 godzinach, stosując środek do czyszczenia płytek po spoinowaniu fugami epoksydowymi Sopro ESE 548. Przy fachowej obróbce
otrzymuje się zamkniętą i gładką powierzchnię spoiny. Ceramiczne materiały okładzinowe o nieszkliwionych lub szorstkich powierzchniach należy
jak najszybciej oczyścić z pozostałości żywicy i pigmentów. Zalecane jest przeprowadzenie próbnego fugowania. Przy fachowej obróbce uzyskuje się
zamkniętą i gładką powierzchnię spoiny.
2. Fugowanie przy użyciu maszyny fugującej i czyszczącej
Zaprawę fugową wylać na podłogę i przy pomocy maszyny do fugowania stopniowo wypełnić szczeliny. Nadmiar materiału zebrać z powierzchni
miękką, gumową pacą do fugowania, a następnie zmyć ją maszyną czyszczącą i ciepłą wodą. Powstały nalot epoksydowy zdjąć miękką, gumową pacą
i zmyć ciepłą wodą przy pomocy pacy gąbkowej lub gąbki wiskozowej Sopro. W czyszczeniu końcowym, które odbywa się po 12 godzinach utwardzania, przy zastosowaniu maszyny i tarczy czyszczącej, zmywa się powierzchnię. Należy użyć roztworu ciepłej wody i ok.10% preparatu Sopro ESE 548.
Dzięki takiemu postępowaniu na powierzchni płytek nie pozostanie nalot epoksydowy.
3. Fugowanie przy użyciu pistoletu pneumatycznego
Fugą Sopro FEP 604 wypełnia się specjalne, cylindryczne, blaszane pojemniki, które przez płytę oporową zasilają pistolet pneumatyczny. Do pracy
z Sopro FEP 604 wymagana jest moc kompresora co najmniej 10 bar i moc ssąca od 140-160 l/min.
Czyszczenie powierzchni po fugowaniu: Odpowiednią gąbką (drobną do szkliwionych, grubą do nieglazurowanych) i niewielką ilością ciepłej wody
zmyć płytki. Powstały nalot epoksydowy zebrać gąbką wiskozową Sopro. Następnie używając czystej, ciepłej wody i gąbki wiskozowej Sopro starannie
zmyć zafugowaną powierzchnię, aby usunąć z niej pozostałości fugi. Nie należy pozostawiać wody na świeżych spoinach. Zabrudzenia z płytek glazurowanych można usunąć najwcześniej po ok. 6 godzinach przy pomocy środka do czyszczenia płytek po spoinowaniu fugami epoksydowymi Sopro ESE 548.
Utylizacja wody do zmywania: Wodę do zmywania wlać do beczek i poczekać aż opadnie osad. Oddzielona i utwardzona żywica epoksydowa może
być wykorzystana jako gruz budowlany.
Wskazówka: W celu zapewnienia nienagannej, pod względem higienicznym, jakości wody w basenach, należy odpowiednio przygotować i dezynfekować wodę. W celu zmniejszenia ryzyka powstania zagrzybienia, należy raz w roku okładzinę gruntownie oczyścić, przy czym wymagana jest całkowita wymiana wody.
Gładką stroną kielni zębatej nanieść na podłoże cienką warstwę (kontaktową), następnie kielnią zębatą, pod kątem nachylenia 45o - 60o, nałożyć warstwę grzebieniową. Mozaikę szklaną lekko docisnąć, przesunąć i ustawić w odpowiednim położeniu. Nałożyć tylko taką ilość zaprawy, na której będzie
można ułożyć mozaikę w ciągu czasu użycia.
Możliwość chodzenia następuje po ok. 24 godzinach, możliwość obciążania po ok. 2 dniach.
MPA Dresden GmbH, Freiberg:
zaprawa fugowa – klasyfikacja RG zgodnie z normą PN-EN 13888
zaprawa klejowa - klasyfikacja R2 T zgodnie z normą PN-EN 12004

Składnik A:

Oznakowanie:
Produkt zawiera: składniki epoksydowe (żywicę epoksydową). Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta; pochodne mono[(C12-14-alkiloksy)metylowe] oksiranu
Znaki ostrzegawcze: Xi - preparat drażniący N - preparat niebezpieczny dla środowiska
Zwroty zagrożenia:
R 36/38 działa drażniąco na oczy i skórę
R 43	może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R 51/53	działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się szkodliwe zmiany w środowisku wodnym
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
S2
chronić przed dziećmi
S 24/25 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26	zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 29/35	nie wprowadzać do kanalizacji, a opakowanie usuwać w sposób bezpieczny
S 37	nosić odpowiednie rękawice ochronne
S 46	w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę
S 61	unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

Składnik B:

Produkt zawiera: izoforonodiaminę, trietylenotetraminę
Znaki ostrzegawcze: X
 i - produkt drażniący
Zwroty zagrożenia:
R 36/38	działa drażniąco na oczy i skórę
R 43	może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Zwroty określające warunki bezpiecznego
stosowania:
S2
chronić przed dziećmi
S 24/25	unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26	zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 35	usuwać produkt i jego opakowanie w
sposób bezpieczny
S 36/37	nosić odpowiednią odzież ochronną i
odpowiednie rękawice ochronne
S 46	w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Strasse 74, 65203 Wiesbaden (Niemcy)
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PN-EN 12004

Ulepszona zaprawa klejowa na bazie żywic reaktywnych do mocowania
płytek ściennych i podłogowych, w pomieszczeniach i na zewnątrz.
Reakcja na ogień
Wytrzymałość początkowa na ścinanie
Wytrzymałość na ścinanie po zanurzeniu w wodzie
Wytrzymałość na ścinanie po szoku termicznym

Klasa E
≥ 2 N/mm2
≥ 2 N/mm2
≥ 2 N/mm2

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie
potrzeby prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl

Centrala
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 00
fax 22 335 23 09

www.sopro.pl
Sprzedaż Północ i Centrum
ul. Poleczki 21/E
02-822 Warszawa
tel. 22 335 23 22, 22 335 23 58
fax 22 335 23 23

Sprzedaż Południe
ul. Mogilska 40
31-546 Kraków
tel. 12 410 58 50
fax 12 411 08 04

Doradztwo Techniczne
Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328
Rybnik tel. 602 281 040
Poznań tel. 604 274 960
Nowiny tel. 602 444 491
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