
Polimērkrāsas cementa
bāzes flīžu šuvju krāsu
atjaunošanai

PIELIETOJUMS
Fuga Fresca ir lietošanai gatavas, viegli un ātri
uzklājamas polimērkrāsas, kas paredzētas cementa
bāzes flīžu šuvju atjaunošanai, atsvaidzināšanai vai
mainīšanai. Piemērotas tikai iekšdarbiem.

PIELIETOJUMA PIEMĒRI
Fuga Fresca ir piemērots flīžu šuvju krāsu
neviendabīgumu novēršanai, kuri radušies nepareizas
flīžu šuvju aizpildes sastāvu iestrādes rezultātā, kā
arī, lai notušētu uz šuvju virsmām ekspluatācijas laikā
radušos traipus un krāsu toņu izmaiņas.

TEHNISKAIS APRAKSTS
Fuga Fresca ir akrila sveķu emulsijas polimērkrāsa,
kuras tehniskās un lieliskās uzklāšanas īpašības ļauj
izveidot viegli tīrāmas, viendabīgas krāsas flīžu
klājumu šuves ar ievērojami pazeminātu ūdens
uzsūci.

IETEIKUMI
• Neizmantot uz virsmām ārpus telpām vai uz

virsmām, kas ilgstoši atrodas ūdenī (ūdens
rezervuāros, baseinos utt.).

• Ja šuvju krāsa tiek atjaunota terakotas vai dabīgā
akmens materiālu klājumiem, kuriem ir
paaugstināta porainība un ūdensuzsūce, sastāvu
uzklāt tikai uz šuvēm, nenotraipot klājuma flīzes.

• Produktu uzklāt uz cementa bāzes šuvēm, kas ir
cietējušas vismaz 48 stundas.

• Produktu neklāt uz epoksīdsveķu bāzes šuvēm 
vai uz kompensācijas šuvēm, kuras izveidotas 
no silikona vai poliuretāna bāzes sastāviem.

• Nelietojiet krāsu Fuga Fresca, lai nostiprinātu
irdenas flīžu klājumu šuves vai tādas šuves, kuras 
ir kļuvušas mehāniski nenoturīgas nepiemērotu
cietēšanas apstākļu rezultātā.

• Ja krāsu atšķirība starp oriģinālo un jauno krāsu ir
pārāk liela, iespējams uzklāt vairākas Fuga Fresca
kārtas.

PRODUKTA UZKLĀŠANA
Iepakojums ar dozatoru
Pirms lietošanas pudelīti rūpīgi sakratiet. Atskrūvēt
vāciņu un, viegli uzspiežot, uzklāt sastāvu ar
aplikātora sūkli uz tīrām šuves virsmām. Šuvju
virsmām jābūt tīrām un tās nedrīkst saturēt sīkas
materiāla daļiņas, pelējumu vai kaļķu nogulsnes.
Uzgaidīt dažas minūtes, lai uz šuvēm uzklātais
sastāvs nožūst. Notīrīt lieko sastāvu no flīžu malām,
izmantojot mitru sūkli. Pēc lietošanas rūpīgi iztīriet
dozatora aplikātora sūkli.

Iepakojums bez dozatora
Izstrādājums ir gatavs lietošanai. Pirms lietošanas
sastāvu rūpīgi samaisīt. Sastāvu ar otiņu uzklāt uz
tīrām flīžu klājuma šuvēm. Šuvju virsmām jābūt tīrām
un tās nedrīkst saturēt sīkas materiāla daļiņas,
pelējumu vai kaļķu nogulsnes. Uzgaidīt dažas
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Terakotas grīdas
klājuma apstrāde 
ar Fuga Fresca

TEHNISKIE DATI

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence: viskozs šķīdums

Krāsas: pieejams 26 krāsās

Blīvums (g/cm3): 1,37

pH: 8

Sausais atlikums (%): 58

Brukfilda viskozitāte (mPa•s): 10,6
(6-10 apgr. min.)

Pārklāšanas spēja (kontrasta koeficients) (%): 97

Netīrumu piesaistīšana (UNI 10792): E* 0,27

Nodilumizturība (DIN 53778): > 10.000 cikliem

Atmosfērizturība (ASTM GI55): E* 0,04

Ekspluatācijas temperatūra: no +5°C līdz +35°C

Gatavs nelielai noslodzei: pēc 2 st.

Gatavs maksimālai noslodzei: pēc 24 st.

Bīstamība veselībai atbilstoši EC 1999/45: nepastāv.
Pirms lietošanas skatīt produkta tehnisko aprakstu 
un DDL.

Fuga Fresca

Fuga Fresca



minūtes, lai uz šuvēm uzklātais sastāvs
nožūst.

PIEEJAMĀS KRĀSAS
Sastāvs pieejams 26 dažādās krāsās.

PATĒRIŅŠ
Atkarīgs no flīžu un šuvju izmēra.

IEPAKOJUMS
1 kg iepakojumā un 160 g iepakojumā ar
dozatoru.

UZGLABĀŠANA
24 mēneši neatvērtā oriģinālajā
iepakojumā, uzglabājot parastos apstākļos.
Sargāt no sala.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
SAGATAVOŠANAI UN LIETOŠANAI
Saskaņā ar klasifikatoru par kaitīgām
vielām izstrādājums Fuga Fresca nav
kaitīgs. Ieteicams veikt parastos
piesardzības pasākumus, kas attiecas uz
ķīmiskiem produktiem.

Profesionāliem lietotājiem pēc pieprasījuma
ir pieejama drošības datu lapa.

IZSTRĀDĀJUMS IR PAREDZĒTS
PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.

BRĪDINĀJUMS
Lai gan šajā datu lapā minētie rādītāji un
ieteikumi ir sniegti saskaņā ar uzņēmuma
zināšanām un plašo pieredzi, tie jebkurā
gadījumā ir jāuzskata tikai kā norādes, kas
jāapstiprina tikai pēc ilgstošas praktiskas
lietošanas. Tādēļ ikvienam, kas sāk izmantot
šo izstrādājumu, ir iepriekš jāpārliecinās, vai
tas ir piemērots paredzētajai lietošanai.
Lietotājs visos gadījumos ir atbildīgs par
jebkādām sekām, kas var rasties tā
izmantošanas rezultātā.
Papildinformācija par šo produktu ir
pieejama pēc pieprasījuma.

Visa iepriekšminētā 
informācija dod ieteikumus 
un ir pakļauta izvērtēšanai

www.mapei.com
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BUILDING THE FUTURE

®

RAŽOTĀJS:
Mapei S.p.A., Via Cafiero 22, 20158 Milan, Italy

IZPLATĪTĀJS:
SIA “Velve M.S. Tehnoloģijas”, Ganību dambis 31, LV 1005, Rīga

tālr.: 67460990, fakss: 67460996, mājas lapa:  www.velvemst.lv


