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Za zanesljivo in učinkovito izvedbo.

Pomoč izvajalcem – spet je čas za stroko 
Obdržati in razvijati se na trgu gradbeništva v teh časih postaja prava umetnost. Naročniki oz. investitorji v želji po ekonomskih 
in časovnih prihrankih od izvajalcev pričakujejo odličnost v izvedbi, stroškovno učinkovitost in izvedbene roke, ki dostikrat 
ne omogočajo kakovosti. Izvajalci ste pri tem dogajanju, zavedajoč se posledic, ki se prej ali slej pokažejo, pod največjim 
pritiskom. Ob nenehni izmenjavi izkušenj čutimo stisko vseh tistih, ki se zavedate, da pri delu ni bližnjic. Obstajajo stroka in 
postopki, ki jim je treba natančno slediti od začetka do konca. Vse prepogosto smo bili priče trenutkom, ko ste izvajalci različ-
nim pritiskom morali popustiti, nato pa si s saniranjem povzročili visoke stroške, tratili dragoceni čas, da škodo ob izgubljanju 
dobrega imena niti ne omenjamo. 
Takšni trenutki so nam naložili obvezo, da bomo vaša vse boljša pomoč pri vnaprej predstavljenih situacijah, pri katerih se te-
žave pojavljajo najpogosteje. Z vnaprej opisanimi in utemeljenimi posledicami nepravilnih izvedb verjamemo, da boste še bolj 
prepričljivi, ko boste zahtevali potrebne pogoje za izvajanje. Pravilne rešitve kot nasprotje nepravilnim bomo opredelili čim bolj 
nazorno in na kratko. Natisnili jih bomo na način, da boste NaSvet-e lahko shranili in jih vzeli s seboj, da vam bodo v pomoč 
na konkretnem mestu izvedbe. Vnovič je čas za stroko, preprosto ni več drugih poti. Do dragocene praktične zakladnice znanja 
smo prišli tudi ob sodelovanju z vami. Hvala za ta prispevek in veseli bomo vseh vaših novih odzivov. In verjamemo, da vam bo 
zapisano znanje v novi publikaciji v pomoč tudi pri uveljavitvi vašega dela. 

Tehnična ekipa Mapei



Pravilen izbor in način vgradnje fugirnih mas 
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»Konec delo krasi« je star pregovor, ki še kako velja pri polaganju 
oblog iz keramičnih ploščic in kamna. Fuge njihov izgled zaradi 
svoje dekorativnosti poudarijo in še dodatno obogatijo.
Zato naročniku še posebej padejo v oči in so pri predaji opra-
vljenih del vedno deležne pozornosti. Da bodo fuge kakovostno 
izvedene in bo njihov pregled opravljen v obojestransko zado-
voljstvo, smo se odločili, da se v prvi številki osredotočimo na 
pravilen izbor in predvsem vgradnjo fugirnih mas. 
V nadaljevanju torej svetujemo, kako pravilno pripraviti fuge in 
mase za njihovo zapolnitev, kako naj poteka postopek zapolnitve 
in zaključne obdelave ter čiščenja, z namenom, da bodo fuge 

(po)polnega, gladkega in enotnega izgleda. To je možno doseči 
zgolj ob spoštovanju zahtevanih pogojev za delo. 
Tudi na tem mestu je treba opozoriti, da imajo fuge in dilatacijske 
rege pomembno tehnološko vlogo, ki mora biti jasno določena 
že v fazi načrtovanja. Poleg arhitekture, lege in namembnosti 
prostora je za pravilno dimenzioniranje fug in velikosti dilata-
cijskih polj ter za izbor najustreznejše fugirne in tesnilne mase 
treba upoštevati tudi vrsto in dozorelost podlage ter vrsto in 
format obloge. Ne smemo pozabiti, da se vse vidne in prikrite 
napake iz podlage prenašajo v zaključno oblogo, torej tudi v fuge 
in dilatacijske rege.

Najpogostejše napake
•  nezadostna zapolnjenost 
•  neenoten izgled
•  nezadostna trdnost
•  razpokanost
• izcvetanje

Kako izbrati ustrezno cemento fugirno maso
Na izbor najprimernejše cementne fugirne mase vplivajo 
osnovne lastnosti oblog, širina fug, vrsta obremenitev in čas od 
izvedbe do uporabne obremenitve. Za ULTRACOLOR PLUS velja, 
da je med cementnimi fugirnimi masami najbolj univerzalna. 
Zaradi specialnih hidravličnih veziv in dodatkov omogoča izved-
bo fug brez razpok širine od 2 mm do 20 mm in v kombinaciji 
z ustreznimi lepili preprečuje pojav izcvetanja. Hkrati omogoča 

hitrejšo izvedbo del in polno obremenitev zafugiranih površin že 
po 24 urah. 
Pri izvedbi oblog iz lomljenega kamna so fuge pogosto široke 
tudi do 3 cm. V teh primerih uporabimo pucolansko, hitro vezo-
čo fugirno maso visokih mehanskih odpornosti KERACOLOR 
PPN, ki prav tako v kombinaciji z ustreznimi lepili preprečuje 
pojav izcvetanja in je odporna na posipne soli.

Izbor je pogojen z namembnostjo 
Osnovna namembnost fugirne mase je zapolnitev prostora/rege 
med oblogami iz keramičnih ploščic ali kamna ob delni sposobnosti 
kompenziranja napetosti, ki jih v oblogah povzročajo mehanske 
(oprema, promet itd.) in fizikalne (sončno sevanje, talno gretje, 
izmenjujoči ciklusi zmrzovanja – tajanja itd.) obremenitve. Poleg 
tega morajo biti fuge v določenih primerih odporne tudi na biološke 

(mah, alge, lišaji itd.) in kemijske (kisline, soli itd.) obremenitve. V 
ostalem je treba sposobnost kompenziranja napetosti »uravnavati« 
z dilatacijami, ki se zapolnijo s trajno elastičnimi tesnilnimi masami.
Fugirna masa hkrati uravnava dovoljena dimenzijska odstopanja, ki 
jih izkazujejo obloge iz keramičnih plošcic ali kamna (sicer določena 
s kalibracijo) ter preprečujejo kopičenje nečistoč v regah med njimi. 

Zakaj in kje epoksidne fugirne mase
Ker imajo cementne fugirne mase omejeno kemijsko odpornost, 
je v prostorih, ki so izpostavljeni kemijskim obremenitvam (pred-
vsem kislinam), treba uporabiti dvokomponentne fugirne mase 
na osnovi epoksidnih smol in tesnilne mase na osnovi poliureta-
nov. Enako velja za prostore s povišanimi higienskimi zahtevami, 
kot so kuhinje v javnih ustanovah, mlekarne, sirarne, vinske kleti 
ter obrati za predelavo mesa, sadja, zelenjave ipd.

Dvokomponentna fugirna masa KERAPOXY EASY DESIGN je skla-
dno s standardom ISO 22196:2011 z bakteriostatičnem delova-
njem, izpolnjuje vsa določila metode zagotavljanja varne prehrane 
HACCP in je odporna na delovanje večine kislin, prisotnih v zgoraj 
navedenih prostorih. Prav tako je KERAPOXY EASY DESIGN v 
primerjavi z ostalimi epoksidnimi fugirnimi masami veliko enostav-
nejši za vgradnjo in zaključno obdelavo, vključno s čiščenjem.

SLIKA 1: Nezadostna zapolnjenost. SLIKA 2: Neenoten izgled.

SLIKA 3: Nezadostna trdnost. SLIKA 4: Razpokanost. SLIKA 5: Izcvetanje.



Tabela 1:  Pregled cementnih fugirnih mas z vidika mešalnega razmerja ter časa glede uporabe mešanice / zaključne obdelave / 
pohodnosti.

fugirna masa količina zamesne  
vode (dcl/kg)

čas uporabe mešanice čas pred zaključno 
obdelavo

pohodnost

Ultracolor Plus 2,2 – 2,4 20 – 30 min 15 – 30 min približno po 3 urah

Keracolor FF 2,3 – 3,0 2 uri 10 – 20 min po 24 urah

Keracolor PPN 1,4 – 1,6 20 min 20 min  
(odvisno od globine fug)

po 6 urah

Postopek fugiranja s cementnimi fugirnimi masami
•  Pred začetkom fugiranja vedno preverimo pogoje za delo (tempe-

ratura, relativna zračna vlaga itd.), podlago (dozorelost, vsebnost 
vlage, pregretost itd.) in potrebni čas sušenja lepil (pri normalno 
vezočih lepilih vsaj 24 ur, pri hitro vezočih lepilih pa 4 ure).

•  Iz fug odstranimo distančnike (križce), presežke lepila (v vsaj 2/3 
debeline zaključne obloge), prašne delce in ostale nečistoče.

•  Pred odprtjem vrečo pregnetemo, da se sestavine fugirne 
mase enakomerno porazdelijo.

•  Za pripravo fugirne mase vedno uporabimo predpisano količino 
hladne in čiste vode (glej Tabelo 1 spodaj). Pri doziranju vode 
bodimo natančni, ker prevelika količina vode negativno vpliva 
na trdnost fugirne mase in povzroča neenotno barvo. Različnih 
vrst in barv fugirnih mas nikoli ne mešamo med sabo in jim ne 
dodajamo veziva ali polnila! Prav tako se izogibamo pripravi 
mešanic v manjših količinah od originalnega pakiranja.

•  Fugirno maso vedno mešamo z električnim mešalnikom pri 
nizkih obratih (nikoli ne mešamo ročno!) toliko časa, da postane 
mešanica homogena in popolnoma enotne barve. Pazimo, da v 
maso vmešamo čim manj zraka. Počakamo od 2 do 3 minute in 
mešanico še enkrat premešamo ter začnemo takoj vgrajevati. 
Pripravljeno mešanico moramo pri normalnih pogojih (tempera-
tura zraka in podlage od +15 do +30 °C in pri 50-odstotni rela-
tivni zračni vlagi) porabiti v časih, navedenih v Tabeli 1 spodaj. 

•  Za zapolnjevanje fug uporabimo gumirano lopatico Mapei. 
Fuge je treba zapolniti v celoti z diagonalnim nanašanjem prek 

celotne površine ploščic brez ostankov zračnih gnezd. Z gumi-
rano lopatico z obloge odstranimo tudi odvečno fugirno maso.

•  Z zaključno obdelavo fug ne začnimo prehitro! Počakamo, da 
začne fugirna masa vezati – postane površinsko čvrsta in mo-
tna (preizkus s čistim prstom, na katerega se masa ne oprime). 
Časi pred zaključno obdelavo so navedeni v Tabeli 1 spodaj. 
Če bomo z zaključno obdelavo začeli prehitro in/ali s preveliko 
količino vode, bodo fuge ponekod nezadostno popolnjene in 
hkrati podvržene odstopanju v barvi (lisavost). Za enostavnejšo 
in hitrejšo grobo zaključno obdelavo uporabimo Scotch-Brite® 
čistilni namenski filc. Za fino zaključno obdelavo in končno 
zaglajevanje uporabimo čvrsto celulozno gobo (npr. čistilna 
goba Mapei), ki jo pogosto izpirajmo v čisti vodi. Na koncu fuge 
obrišemo z mehko, rahlo vlažno krpo. 

•  Fuge vsaj 3 ure po zaključenem čiščenju (pri normalnih pogojih) 
ne smejo biti izpostavljene vetru, neposrednemu soncu in pada-
vinam. V času višjih temperatur ali v primeru izpostavljenosti ve-
tru je treba začeti z mokro nego fug v razmiku 1 ure po nanosu 
fugirne mase. V času nižjih temperatur ozračja in podlage (ki pa 
morajo presegati 5 °C) je zaščita potrebna vsaj 24 ur.

•  V primeru vidnih ostankov fugirne mase oz. madežev na povr-
šini obloge lahko po 10 – 14 dneh (popolna vezava) uporabimo 
namensko čistilo na kislinski osnovi ULTRACARE KERANET, ki 
pa ni primerno za uporabo na naravnem kamnu.

Glede ostalih značilnosti in nasvetov sledite navodilom s tehničnega lista.

SLIKA 2: Gnetenje vsebine vreče. SLIKA 3: Mešanje fugirne mase – 2 x z 
električnim mešalom. 

SLIKA 4: Vtiranje fugirne mase z gumirano 
lopatico. 

SLIKA 1: Odstranjevanje distančnikov (križcev) 
iz fug.

SLIKA 6: Groba zaključna obdelava s čistilnim 
filcem.

SLIKA 7: Fina zaključna obdelava s čvrsto 
celulozno gobo.

SLIKA 8: Končno čiščenje prahu z bombažno 
krpo.

SLIKA 5: Preverjanje primernosti za začetek 
zaključne obdelave. 



EPOKSIDNE FUGIRNE MASE
Kerapoxy CQ

•  dvokomponentna, epoksidna 
fugirna masa

•  kislinoodporna, za širino fug  
vsaj 1 mm

•  zelo enostavna za nanašanje in 
čiščenje

• na voljo v 6 barvah
• visoko mehansko in kemijsko odporna
•  za fugiranje vseh vrst naravnega kamna, keramike in mozaika
•  za talno in stensko fugiranje na zunanjih in notranjih 

površinah
•  primerna za fugiranje bazenov z morsko vodo, kopalnic, savn, 

vinskih kleti, pivovarn, sanitarij, kemijskih laboratorijev,..

Kerapoxy Easy Design
•  dvokomponentna, epoksidna fugirna masa, za fuge širine 

od 1 do 5 mm
•  kislinoodporna, uporabna tudi kot lepilo
•  zelo atraktivnega videza,  

v 40 barvah, tudi v transparentni
•  za fugiranje vseh vrst naravnega 

kamna, keramike in mozaika
•  za notranje in zunanje talne in stenske 

površine
•  za atraktiven videz se lahko fugirni 

masi dodajo bleščice MAPEGLITTER
•  še posebej primerna za estetsko in dekorativno fugiranje 

mozaikov

Fugirni masi KERAPOXY EASY DESIGN in KERAPOXY CQ sta 
skladni s standardom ISO 22196:2011, z bakteriostatičnem 
delovanjem in izpolnjujeta vsa določila metode zagotavljanja 
varne prehrane HACCP.

MapeGlitter
•  kovinske bleščice za dodajanje fugirni 

masi KERAPOXY EASY DESIGN
•  na razpolago v srebrni in zlati barvi
•  dodajanje: do 10 % teže fugirne mase

CEMENTNE FUGIRNE MASE
Ultracolor Plus

•  visoko zmogljiva cementna fugirna 
masa

• hitro vezoča in hitro sušeča
•  za fuge širine od 2 do 20 mm,  

v 40 barvah
•  preprečuje izcvetanje in nasta-

nek plesni (BioBlock®)
• vodoodbojna (DropEffect®)
• polimerno modificirana

•  za notranje in zunanje talne in stenske površine
• za fugiranje vseh vrst keramike, kamna in mozaikov

Keracolor PPN
•  visoko zmogljiva fugirna masa na 

osnovi pucolanov (brez izcvetanja)
•  hitro vezoča, z zelo nizko vodovpoj-

nostjo
•  za fuge širine od 5 do 30 mm, 

v antracitni, sivi in bež barvi
• odporna na soli za posipanje
•  za fugiranje vseh vrst naravnega 

kamna, granitnih kock, porfirja, 
betonskih tlakovcev in keramike

•  za fugiranje visoko obremenjenih povoznih površin, parki-
rišč, dvorišč, ulic, trgov, garaž in dovozov

Fuga Fresca
•  polimerni barvni premaz za prenovo barve 

cementnih fugirnih mas
•  primeren za obnovo obledelih, spranih in neeno-

tnih notranjih cementnih fug
•  na razpolago v 10 barvah (100, 110, 112, 

113, 114, 120, 130, 132, 142, 144), kot 
 ULTRACOLOR PLUS

ČISTILA
UltraCare Kerapoxy Cleaner
•  namensko čistilo za odstranjevanje ostankov epoksidnih 

fugirnih mas
•  primeren za: KERAPOXY, KERAPOXY EASY 

DESIGN, KERAPOXY CQ
•  odstranjuje epoksidne madeže iz keramičnih 

ploščic, steklenih in keramičnih mozaikov
•  pred uporabo na kamnu je obvezno predho-

dno testiranje

UltraCare Keranet
•  čistilo na kislinski osnovi

•  odstranjuje cementne madeže, vodni kamen 
in rjo

•  pred uporabo na kamnu je obvezno predho-
dno testiranje
•  na razpolago v tekočini ULTRACARE 

KERANET in v prahu ULTRACARE 
KERANET CRYSTALS

ORODJA
Celulozna goba

•  ročna goba za čiščenje obloge 
in končno obdelavo (glajenje) 
fug

•  primerna za cementne in 
epoksidne fugirne mase

•  omogoča čiščenje vertikalnih površin brez izcejanja (cur-
ljanja) vode

Komplet čistilni filc
•  omogoča lažje čiščenje epo-

ksidnih fugirnih mas
•  primeren je tudi za čiščenje 

cementnih fugirnih mas iz 
grobih površin (naravni lo-
mljen kamen, grobe profilirane 
ploščice)

•  komplet vsebuje: PVC ročaj, grobi črni filc in fini beli filc



Lepe, vsestranske, zagotavljajo obstojnost fug. Poudarjajo značaj različnih bivalnih okolij 
in prispevajo h kakovosti bivanja. 

• Enostavna vgradnja
• Dolgotrajno obstojne fuge

MAPEI IN VSE JE OK.
www.mapei.si

NOVE FUGIRNE  
MASE MAPEI.  
VEDNO PRAVA 
IZBIRA. 

•  Odporne na umazanijo in nastajanje plesni
•  Prispevajo k bolj zdravemu bivalnemu okolju

Razširjena barvna paleta fugirnih mas.  
Usklajene so z barvami tesnilne mase Mapesil AC.



Postopek fugiranja z epoksidnimi fugirnimi masami

Tabela 2:  Pregled epoksidnih fugirnih mas z vidika mešalnega razmerja ter časa glede uporabe mešanice / zaključne obdelave / 
pohodnosti / polne obremenitve.

fugirna masa čas uporabe mešanice čas pred zaključno 
obdelavo

pohodnost polna obremenitev

Kerapoxy 45 min takoj 24 h 4 dni

Kerapoxy CQ 45 min takoj 24 h 4 dni / 10 dni bazeni

Kerapoxy Easy Design 45 min takoj 24 h 4 dni / 10 dni bazeni

•  Pred začetkom fugiranja vedno preverimo pogoje za delo (tempe-
ratura, relativna zračna vlaga itd.), podlago (dozorelost, vsebnost 
vlage, pregretost itd.) in potrebni čas sušenja lepil (pri normalno 
vezočih lepilih vsaj 24 ur, pri hitro vezočih lepilih pa 4 ure).

•  Iz fug odstranimo distančnike (križce), presežke lepila (v vsaj 2/3 
debeline zaključne obloge), prašne delce in ostale nečistoče.

•  Dodamo celotno količino komponente B (trdilec) v vedro s kompo-
nento A (smola) in ju mešamo z namenskim električnim mešalni-
kom (nikoli ne mešamo ročno!) toliko časa, da dobimo homogeno 
mešanico enotne barve. Mešamo pri nizkih obratih, da preprečimo 
vnos zraka in pregrevanje mešanice, saj lahko s pregrevanjem 
skrajšamo čas uporabe. Tako pripravljeno mešanico je treba pri 
normalnih pogojih uporabiti v 45 minutah. Pri temperaturah, ki 
so nižje od + 15 °C, se čas kemijske vezave občutno podaljša. 
Različnih vrst in barv fugirnih mas nikoli ne mešamo med sabo in 
jim ne dodajamo veziva ali polnila! Prav tako se izogibamo pripravi 
mešanic v manjših količinah od originalnega pakiranja. 

•  Za popolno zapolnitev fug uporabimo Mapei gumirano lopatico 
za obdelavo fug. Fugirno maso krepko vtiskamo v fugo do njene 
popolne zapolnitve in jo nato površinsko diagonalno prevlečemo 
prek celotne obloge, brez ostankov zračnih gnezd. Z gumirano 
lopatico z obloge odstranimo tudi odvečno fugirno maso.

•  Z zaključno obdelavo začnemo takoj po zaključenem fugiranju, 
ko je epoksidna fugirna masa še sveža. Grobo zaključno obdelavo 
fug izvedemo s pomočjo namenskega v (toplo) vodo omočenega 
čistilnega filca Scotch-Brite®. Pri tem pazimo, da fugirne mase 
ne izpiramo iz fug. Morebitni preostanek tekočine od čiščenja 
odstranimo s čvrsto celulozno gobo (npr. čistilna goba Mapei), ki 
jo pogosto izpiramo v čisti topli vodi ter jo po njenem zasičenju s 
smolo zamenjamo. Za fino zaključno obdelavo in končno zaglaje-
nje uporabimo enako, z vodo prepojeno celulozno gobo (npr. čistil-
na goba Mapei). Zelo pomembno je, da po končanem čiščenju na 
površini zaključne obloge ni več sledov epoksidne fugirne mase. 
Vezano fugirno maso je namreč zelo težko odstraniti z zaključne 
obloge, zato čistilno gobo v finalni zaključni obdelavi pogosto 
izpiramo v čisti topli vodi in z njo površino večkrat prebrišemo.

•  Za čiščenje večjih talnih površin lahko uporabimo tudi na-
menske rotacijske stroje z nastavki abrazivnih čistilnih diskov 
Scotch-Brite®. Morebitni preostanek tekočine lahko s površine 
odstranimo z gumiranimi brisalci.

•  Izpiranje čistilnih filcev in gob vedno izvajamo v dveh posodah/
banjicah. V prvi opravimo grobo izpiranje, v drugi čisti vodi pa 
še fino izpiranje.

•  Za končno čiščenje lahko uporabimo tudi ULTRACARE  KERAPOXY 
CLEANER (namensko čistilo za čiščenje epoksidnih fugirnih 
mas). Uporabimo ga lahko tudi za odstranjevanje ostankov fugir-
ne mase nekaj ur po končanem fugiranju. V tem primeru čistilo 
pustimo delovati dlje časa (najmanj 15-20 minut). 

Glede ostalih značilnosti in nasvetov sledite navodilom s tehničnega lista.

Mapei, d.o.o., Novo mesto, Tel.: + 386 (0)1 786-50-54, Fax: + 386 (0)1 786-50-55, 
e-mail: tehnika@mapei.si, www.mapei.si

Tesnjenje dilatacijskih reg in stikov 
Seveda pa ne smemo pozabiti na tesnjenje dilatacijskih reg in te-
snjenje stikov med posameznimi elementi (stene, tla, cokl ...). Te 
je treba pri normalnih obremenitvah zatesniti s trajno elastičnimi 
tesnilnimi masami na silikonski osnovi MAPESIL AC (za kera-
mične ploščice), MAPESIL LM (za kamen) ob predhodni izvedbi 
temeljno sprijemnega premaza PRIMER FD.

V primeru povišanih/visokih mehanskih (oprema, promet itd.) in 
kemijskih (predvsem kisline) obremenitev ter higienskih zahtev 
(prehrambna industrija, javne kuhinje itd.) uporabimo izdelke na 
osnovi poliuretanskih smol iz linije MAPEFLEX PU ob predhodni 
izvedbi ustreznih temeljno sprijemnih premazov. Večina tesnilnih 
mas je na razpolago v enakih barvah, kot so fugirne mase.

SLIKA 2: Mešanje dvokomponentne fugirne 
mase. 

SLIKA 1: Dodajanje komponente B v vedro s 
komponento A.

SLIKA 3: Vtiranje fugirne mase z gumirano 
lopatico.

SLIKA 4: Groba zaključna obdelava fug z 
mokrim čistilnim filcem (za večje površine).

SLIKA 5: Fina zaključna obdelava s čvrsto 
celulozno gobo.

SLIKA 6: Končno čiščenje s čistilom 
 ULTRACARE KERAPOXY CLEANER (po potrebi).


