
PREDSTAVLJAMO IZDELKE

RAZBARVANJE / LISAVOST IN  
IZCVETANJE FUG LAHKO PREPREČIMO
Za lepljenje in fugiranje keramičnih oblog 
in oblog iz naravnega kamna se najpo-
gosteje uporablja cementne izdelke na 
osnovi portlandskega cementa. Tovrstni 
cement pa vsebuje prosti kalcijev oksid, 
ki je topen v vodi. Ta raztopljen potuje 
z vlago in se pojavlja na površini fug v 
obliki belih madežev. 

Izcvetanje – pojav belkaste snovi 
na površini fug
Izcvetanje je pogost pojav pri uporabi 
cementnih izdelkov, v katerih je obča-
sno prisotna voda. Pojavlja se pred-
vsem na zunanjih površinah, kot so npr. 
terase, balkoni, površine ob zunanjih 
bazenih itd. Iz običajnih cementnih lepil 
in cementnih fugirnih mas, ki vsebujejo 
portlandski cement, se na površini fug 
izloča bela snov (sol), ki sama po sebi ni 
nevarna, vendar pa je za marsikoga ta 
videz moteč. 

Z ustrezno pripravo, nanašanjem 
in čiščenjem preprečimo 
razbarvanje cementnih fug
Fuge morajo biti ustrezno dimenzionira-
ne in predvsem temeljito očiščene. Prah 
in ostalo nečistočo je treba odstraniti iz 
predela fug in tudi s površine obloge, saj 
lahko nečistoča na njej ravno tako spre-
meni končni videz fug. Pri pripravi fugir-
ne mase moramo biti izredno pozorni na 
količino zamesne vode, ki je navedena 
na vsaki embalaži, in na ustrezno ter te-
meljito mešanje fugirne mase (pigmenti, 
posebni dodatki, polimeri, polnila …), ki 
so v suhi mešanici. Pri cementnih fugir-
nih masah je izredno pomembno, da se 
po prvi fazi mešanja pusti mešanico ne-
kaj minut zoreti in se jo nato še enkrat 
premeša. S tem se podaljša obdelovalni 
čas fugirne mase in izboljša njena vgra-
dljivost. Pri fugiranju moramo fugirno 
maso vedno nanašati prek celotne po-
vršine obloge (tudi pri večjih formatih), 
saj le na ta način preprečimo pasovno 
barvno neskladje ob predelu fug, ki se 
lahko pojavi pri uporabi vpojne keramike 
ali naravnega kamna. Seveda pa je izre-
dno pomemben tudi čas začetka konč-

ne obdelave (glajenja) in čiščenja fug, ki 
je odvisen od temperature in relativne 
zračne vlage v prostoru. Končna obde-
lava in čiščenje se vedno izvajata, ko je 
površina fuge otrdela in sicer z namen-
skimi celuloznimi gobami (tudi na ročaju), 
ki jih je treba izpirati v čisti vodi, najbolje 
v banjicah z valjčki. Vodo je potrebno 
pogosto menjati. Pri čiščenju in končni 
obdelavi fug je zelo pomembno, da upo-
rabljamo dovolj ožete gobe. Sicer lahko 
na površini še ne dovolj otrdele fugirne 
mase s to dodatno zamesno vodo vpli-
vamo na kemično reakcijo in odstranimo 
del pigmenta. Tudi na ta način povzroči-
mo neenakomeren videz ali lisavost. 

Pojav lisavosti cementnih fug pri 
uporabi vpojne obloge
Pri notranjih keramičnih oblogah pogo-
sto prihaja do lisavosti fug zaradi upo-
rabe neenakomerno vpojne zaključne 
obloge, najpogosteje na predelu robov, 
ko so nekateri robovi, ki bodo v stiku s 
fugirno maso, glazirani, drugi pa niso. 
Pri tovrstnih oblogah lahko vpliv neena-
komernega vpijanja zmanjšamo z vla-
ženjem (ne močenjem!) vpojnih robov 
keramične obloge z vlažno gobo. Na ta 
način zmanjšamo in izenačimo vpojnost 
ter posledično zmanjšamo nevarnost 
nastanka lisavosti fug. 

Inovativni cementni izdelki ne 
povzročajo izcvetanja 
Te pojave je moč preprečiti z razvojem 
in uporabo izdelkov na osnovi cementov, 
ki ne vsebujejo kalcijevega oksida. Tak 
primer je fugirna masa ULTRACOLOR 
PLUS, ki je primerna za zapolnjevanje 
fug širine od 2 do 20 mm. Ta fugirna 
masa je izdelana na osnovi alumina-
tnega cementa ter ostalih sestavin, ki v 
fazi hidratacije ne povzročajo nastanka 
kalcijevega hidroksida, ki je izvor izcve-
tanja. ULTRACOLOR PLUS vsebuje dva 
zelo pomembna dodatka. BioBlock® 
preprečuje nastanek plesni, dodatek 
DropEffect® pa zmanjšuje vpojnosti vode. 
Izjemnost tega izdelka potrjuje tudi pri-
znanje nemškega združenja polagalcev 

keramičnih oblog, ki je konec leta 2011 
imenovalo fugirno maso ULTRACOLOR 
PLUS za najbolj inovativen izdelek.
Vendar pa za preprečevanje nastanka 
izcvetanja na fugah ne zadošča le upo-
raba fugirnih mas, ki ne povzročajo iz-
cvetanja. Pojavu se lahko izognemo le, 
če odpravimo vsaj enega od dveh že 
opisanih pogojev za nastanek izcveta-
nja. Ker se na zunanjih površinah ob-
časni prisotnosti vode ni moč ogniti, je 
prava rešitev izbor fugirnih mas in lepil, 
ki ne povzročajo izcvetanja. Taki so iz-
delki na osnovi aluminatnega cementa, 
s katerimi imamo v Mapeiu dolgoletne 
izkušnje. Velja tudi poudariti, da so tovr-
stni izdelki hitro vezoči in tako omogo-
čajo hitrejšo izvedbo del in uporabo pro-
storov. Med lepili na osnovi aluminatne-
ga cementa s kristalinsko vezavo vode 
velja omeniti lepilo ELASTORAPID, ki je 
visoko zmogljivo in visoko prilagodljivo 
ter ima podaljšan odprti čas. Že dolgo 
je uveljavljeno tudi visoko zmogljivo in 
prilagodljivo lepilo GRANIRAPID. Obe 
lepili sta dvokomponentni. V to druži-
no spada tudi enokomponentno lepi-
lo KERAQUICK, ki je prav tako visoko 
zmogljivo, prilagodljivo in hitro vezoče. 
Vsa tri našteta lepila so primerna za no-
tranjo in zunanjo uporabo, za lepljenje 
keramičnih ploščic, naravnega kamna 
in vseh vrst mozaikov.
Nevarnost izcvetanja zmanjšamo tudi z 
uporabo izdelkov na osnovi tras cemen-
ta. Tak izdelek je lepilo MAPESTONE 
TM, ki je v osnovi razvito za polaganje na 
vlago dimenzijsko stabilnega naravnega 
kamna. Lepilo se lahko nanaša do sku-
pne debeline 20 mm in je zaradi tega pri-
merno tudi za lepljenje lomljenih in klanih 
plošč, kot je npr. porfido kamen (porfir). 
Treba pa je opozoriti, da tovrstni izdelki 
potrebujejo vsaj 2 tedna, da kemijsko 
vežejo apno, ki je nastalo v procesu hi-
dratacije tega cementa. V primeru, da 
bi bila obloga izpostavljena padavinam 
pred zaključkom procesa vezave apna, 
bi se izcvetanje pojavilo. Vsekakor pa 
manj kot v primeru uporabe izdelkov na 
osnovi portlandskega cementa.
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Ultracolor Plus
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Naša zaveza okolju
Več kot 150 izdelkov Mapei pomaga projektantom in izvajal-
cem pri izvedbi inovativnih projektov, ki so LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) certifi cirani skladno z 
                      U.S. Green Building Council

Fugirna masa, ki preprečuje pojav plesni v vlažnih prostorih.
Visoko zmogljiva, polimerno modifi cirana, hitro vezoča in hitro sušeča masa 
za fuge širine od 2 do 20 mm.

•  za notranje in zunanje talne ter stenske obloge
•  ne povzroča pojava razbarvanja fug in izcvetanja po površini
•  visoka vodoodbojnost fug na osnovi tehnologije DropEffect®

•  preprečevanje nastajanja plesni s tehnologijo BioBlock®

•  na voljo v 26 barvah
•  klasifikacija razreda CG2WA v skladu s standardom EN 13888
•  izpolnjuje najvišje ekološke standarde glede emisije 

škodljivih snovi (EC1 Plus)

Varno.
Fuge brez plesni.

BREZ IZCVETANJA

ANTIBAKTERIJSKA

ODPORNA NA PLESEN

ŠIROKA PALETA BARV


