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Polymerfärg för
uppfräschning av kulör
i cementbaserade
fogar mellan plattor

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Fuga Fresca är en färg som är färdig att använda
inomhus och lätt och snabb att applicera för
föryngring, uppfräschning och modifiering av kulör
i cementbaserade fogar mellan plattor.
Några exempel på användning
Fuga Fresca används för att eliminera
oregelbundenheter i kulören i fogar av bruk, som
orsakas av till exempel felaktig applicering av bruket
eller för att eliminera osynliga fläckar som uppstått
under användning.
TEKNISKA EGENSKAPER
Fuga Fresca är en vattenbaserad polymer
akrylhartsbaserad färg, som tack vare sina
specialegenskaper och utmärkta täckförmåga kan
åstadkomma fogar med enhetlig kulör och lägre
vattenabsorption som är lätta att rengöra.
REKOMMENDATIONER
• Använd inte för utomhusapplikationer eller på ytor
som är utsatta för kontinuerlig vattenbelastning
(simbassänger, bassänger osv.).
• Om produkten används på golv av terrakotta eller
stenmaterial med porös, sugande yta,skall den bara
påföras på fogarna för att undvika att plattorna
fläckas.
• Applicera produkten på cementbaserade fogar som
har härdat under minst 48 timmar.

• Använd inte på epoxifogar eller på expansionsfogar
som är tätade med silikon eller polyuretanbaserade
produkter.
• Använd inte Fuga Fresca för att förstärka löst bruk
eller bruk som har dålig mekanisk styrka på grund
av oriktig hydratisering.
• Om skillnaden mellan originalkulören och den nya
kulören är för stor, kan det bli nödvändigt att påföra
mer än ett skikt.
APPLICERING
Doseringsförpackning
Skaka förpackningen väl före användning. Skruva av
locket och påför produkten genom att pressa svampen
lätt mot ytan av fogarna, som måste vara rena och fria
från lösa partiklar, mögel och kalkavlagringar. Vänta
några minuter tills produkten som påförts på fogarna
har torkat. Ta bort eventuella spår av produkten på
plattkanterna med en fuktig svamp. Efter användning,
rengör noggrant svampanordningen på förpackningen.
Dunk
Produkten är färdig för användning. Blanda produkten
i dunken noggrant före användning.
Använd en pensel och sprid produkten på ytan av
fogarna, som måste vara rena och fria från lösa partiklar,
mögel och kalkavlagringar. Vänta några minuter tills
produkten som påförts på fogarna har torkat.
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TEKNISKA DATA (typiska värden)
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PRODUKTEGENSKAPER

Konsistens:

tjockflytande

Kulörer:

finns i 26 kulörer

Densitet (g/cm3):

1,37

pH:

8

Torrsubstanshalt (%):

58

Golv av terrakotta
behandlat med
Fuga Fresca

Brookfield-viskositet (mPa•s):

10,6
(nr. 6 - 10 varv/minut)

Täckförmåga (kontrastförhållande):

97

Smutsupptagning (UNI 10792):

∆E* 0,27

Nötningsbeständighet (DIN 53778):

>10 000 cykler

Weatherometerbeständighet (ASTM G155)
cykler 1:

∆E* 0,04

Appliceringstemperatur:

från +5°C till +35°C

Klar för gångtrafik:

2 timmar

Färdig för användning:

24 timmar

Risklassificering enligt EC 1999/45:

ingen.
Före användning se avsnittet om
“Säkerhetsinstruktioner för preparering och
applicering” och information på förpackningen
och i säkerhetsdatabladet

Ta bort eventuella spår av produkten på
plattornas kanter med en fuktig svamp.

Säkerhetsdatabladet finns på förfrågan för
professionella användare.

TILLGÄNGLIGA KULÖRER
Finns i 26 kulörer i serien “Färgade fogar”
från MAPEI.

PRODUKT FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK.

ÅTGÅNG
Beroende på storlek på plattor och fogar.
FÖRPACKNING
1 kg dunk och 160 g doserförpackning.
LAGRING
24 månader i obruten originalförpackning,
förvarad under normala förhållanden.
Skyddas mot frost.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR
PREPARERING OCH APPLICERING
Fuga Fresca är inte farligt enligt
bestämmelserna om klassificering av
blandningar. Det rekommenderas att vidta
sedvanliga försiktighetsåtgärder för hantering
av kemiska produkter.

VARNING
Medan de uppgifter och anvisningar, som
detta datablad innehåller, motsvarar
företagets kunskap och vida erfarenhet,
måste de under alla förhållanden
huvudsakligen betraktas som vägledande och
föremål för bekräftande först efter lång tids
praktisk användning. Därför måste var och en
som använder produkten på förhand försäkra
sig om, att den är lämplig för den avsedda
användningen och i samtliga fall är
användaren ansvarig för eventuella
konsekvenser som härrör från produktens
användning.

Alla referenser på produkten är
tillgängliga vid förfrågan och på
mapeis hemsida www.mapei.se
och www.mapei.com
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BUILDING THE FUTURE

