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JÓ TUDNI

• Anyagigény: kb. 0,3-0,5 kg/m2 (a burkolólap méretétől és a fugaszé-
lességtől függően) 
• Kiadósság: kb. 6-9 m2/3 kg vödör 
• Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz 
(kb. 0,9 liter/3 kg vödör)

TECHNIKAI ADATOK

• Fazékidő: kb. 1 óra
• Járható: kb. 24 óra után
• Kopásállóság: ≤ 1000 mm3

• Hajlítószilárdság fagyasztás-olvasztás ciklus után: ≥ 2,5 N/mm2

• Nyomószilárdság fagyasztás-olvasztás ciklus után: ≥ 15 N/mm2

• Zsugorodás: ≤ 3 mm/m
• Csökkentett vízfelvétel 30 perc után: ≤ 2 g
• Csökkentett vízfelvétel 240 perc után: ≤ 5 g

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód Kiszerelés Raklap mennyiség

Z_NV03ZA 3 kg/vödör 72 vödör / 216 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

+5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C 
felett a felhordás nem javasolt. A felhordott anyagot a teljes kiszáradá-
sig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell. Szen-
nyeződött anyagot újrafelhasználni tilos! A vödörben található fóliazsá-
kos termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények 
között tárolva a gyártási időtől számított 2 évig használható fel.

Neonizáló, flexibilis, cementtartalmú fugázóanyag bel-
térre és kültérre, fal- és padlóburkoló lapokhoz, 1-6 mm 
fugaszélességig, alacsony vízfelvétellel, ideális kötési 
idővel. Két alapszínben és háromféle neonizáló hatás-
sal elérhető. MSZ-EN 13888 szerinti besorolása: CG2AW 
 

webercolor NEON
Cementes fugázó

• Neonoizáló
• Flexibilis
• Vízlepergető
• Extra krémes állagú
• Könnyen és gyorsan 

bedolgozható
• Padlófűtésre is 

alkalmazható
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AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fugázás elkezdése előtt tisztítsuk meg a fugahézagokat a ragasztómaradéktól, távolítsuk el a fugakereszteket. 
Ellenőrizzük a burkolat fugázhatóságát. A ragasztóágyban lévő esetleges maradéknedvesség, valamint az 
egyenetlen fugahézag magasságok foltosodást okozhatnak! A burkolat felületét szintén tisztítsuk meg, ne 
kerülhessen a fugaanyagba esetleges szennyeződés. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, 
mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

FELDOLGOZÁS

A fugázóanyagot tiszta vízzel csomómentes, homogén, könnyen kenhető masszává keverjük össze. A bekevert 
anyagot 5 perces pihentetés után ismét keverjük át. A keverést célszerű vödörben gipszeskanállal kézzel, vagy nagy 
mennyiség esetén közepes fordulatszámú fúrógépbe erősített keverőszárral végezni. A bekevert fugázóhabarcsot 
– a hőmérsékleti viszonyoktól függően – kb. 1 órán belül fel kell használni. A megkevert fugázóanyagot gumis 
simítóval kenjük fel a felületre, és átlós irányú dörzsöléssel (kb. 45 fokban) dolgozzuk be a fugahézagokba. A fugákat 
fugázógéppel is ki lehet tölteni. A fugázóanyag megfelelő meghúzása után, 30 perc elteltével először nedves 
mosószivaccsal hígítsuk fel a burkolat felületén száradó cementfátyol-réteget, majd kinyomkodott félszáraz 
mosószivaccsal alakítsuk ki a tiszta fugaképet. Munka közben a szennyeződött, fugázástól független felületeket 
folyamatosan tisztítsuk.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további 
hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítményny-
ilatkozatát és biztonsági adatlapját is. 
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