
 

Epoksydowy klej i fuga do podłóg i ścian, 
wewnątrz i na zewnątrz, do pomieszczeń    
mokrych i suchych

•  Do większości typów płytek i kamienia naturalnego 
(nie zaleca się fugowania kamieni chłonnych)

•  Odpowiedni do przemysłu spożywczego i medycznego

•  Wodotrwały, odporny  na mróz i chemikalia

•  Szybko twardniejący

3650 multipox stosuje się do klejenia i spoinowania płytek i klinkieru na 
podłożach stabilnych. 3650 multipox jest bardzo mocnym klejem/fugą. Znosi 
oddziaływanie większości czynników i zalecany jest tam, gdzie istnieje ryzyko 
oddziaływania chemikaliów oraz gdzie są wysokie wymogi higieniczne - np. w 
przemyśle spożywczym, medycznym itp. 

3650 multipox jest 2-komponentowy. Komponent wiążący i utwardzający 
wymieszać w wiaderku bezpośrednio przed użyciem.

3650 multipox pakowany jest w 3 kg pojemniki. Występuje w wielu kolorach.

Zastosowanie
■	■	 Ściany
■	■	 Podłogi
■	■	 Pomieszczenia mokre
■■ Pomieszczenia suche
■■ Baseny pływackie
■■ Przemysł spożywczy
■■ Powierzchnie obciążone
■	■	 Wewnątrz
■	■	 (Zewnątrz)

Rodzaje podłoża  
■	■	   O minimalnym skurczu/

deformacji
■	■	   O umiarkowanym skurczu/

deformacji
■	 		■	 		O znacznym skurczu/
    deformacji
■	■	 Podłogi betonowe
■	■	 Elementy betonowe
■	■	 Masy/szpachle podłogowe
■	■	 Podłogi ogrzewane
■	■	 Stare płytki/powierzchnie      
 malowane
■	■	 Szpachla gipsowa
■	■	 Płyty gipsowe/warstwowe o  
 cementowej nawierzchni
■	■	 Bloczki z betonu lekkiego
■	■	 Elementy z betonu lekkiego
■	■	 Mury tynkowane
■	■	 Płyty drewniane
■		■		Membrana do pomieszczeń  
 mokrych

    Szerokość fugi 
■	 	■	 	2-12 mm
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Opis produktu
2-komponentowy epoksydowy klej i masa fugowa do 
profesjonalnego użytku. Odpoprny na chemikalia, o wysokiej 
przyczepności i wytrzymałości na ściskanie. 

Dane techniczne

Zastosowanie
Do mocowania i fugowania płytek ceramicznych, 
klinkieru, mozaiki, kamienia naturalnego itp. wewnątrz, 
w pomieszczeniach mokrych i suchych. Nie zaleca 
się do chłonnych kamieni naturalnych i marmuru.                     
3650 multipox można stosować na zewnątrz ale długo-
trwałe promieniowanie UV może zmienić kolor fugi.

Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być nośne, stabilne, zwarte, odtłuszczone, 
oczyszczone z kurzu, pyłu itp. Podłoże musi być suche.
Przy montażu na starych płytkach lub powierzchniach malo-
wanych należy sprawdzić czy płytki i farba dobrze trzymają 
się podłoża.

Mieszanie
Temperatura produktu powinna wynosić min. +10°C. 
Mieszać należy w opakowaniu stosując mieszadło wol-
noobrotowe do kleju. Utwardzacz (komponent B) dodać do 
pojemnika ze środkiem wiążącym (komponent A) i mieszać 
dokładnie przez ok. 2 minuty aż do uzyskania jednolitej 
masy. 
Po wymieszaniu masę należy zużyć w przeciągu 30-60  
minut

.Klejenie 

3650 multipox rozprowadza się po podłożu gładką stroną 
pacy, a następnie przeciąga się zębatą stroną pacy.         
Rozmiar pacy dobiera się w zależności od wielkości płytek i 

rodzaju podłoża. Płytki wciskać/wkręcać w klej, sprawdzając 
regularnie czy ich spodnia strona jest całkowicie pokryta 
klejem. W miejscu nie pokrytym klejem jest ryzyko jego 
spłynięcia podczas twardnienia i powstania wgłębienia/
ubytku w jego warstwie. Na powierzchniach większych niż 
36 m² lub powierzchniach o boku długości powyżej 8 mb 
należy wykonać dylatacje. Czas gotowości powierzchni do 
spoinowania zależy od temperatury pomieszczenia. W temp. 
+20°C czas schnięcia wynosi 1-2 dni.                                   

Fugowanie                                              
Masę wprowadzać przy użyciu pacy do fug epoksydowych 
mira 4575 grout master, ukośnie do kierunku spoin, wciska-
jąc ją w spoiny dla uzyskania szczelnego ich wypełnienia. 
Nadmiar masy usuwać na bieżąco pacą, aby ułatwić 
późniejsze czyszczenie. Kiedy fuga zwiąże (po ok. 15-30 
minutach), zwilżyć całą powierzchnię wodą zmieszaną 
z 7250 epoxy remover (w proporcji 1:20) i oczyścić przy 
pomocy białej poduszki padmaster. Następnie usunąć 
pozostały nadmiar fugi i szlam czarną gąbką (dołączona) 
często płukaną w wodzie zmieszanej z mira 7250 epoxy 
remover (w proporcji 1:20), fugi ostatecznie wykończyć. Po 
3-6 godzinach można je jeszcze formować. Ewentualny 
pozostały szlam fugowy można usunąć po 9-12 godz. 
myjąc powierzchnię środkiem mira 7120 ceramic cleaner 
rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:2.  Wodę po myciu 
należy usunąć z płytek gąbką (używać ciepłej wody) lub 
odkurzaczem wodnym (podłoga). Powierzchnię należy 
oczyścić bardzo dokładnie ponieważ stwardniałą masę lub 
jej szlam można usunąć tylko mechanicznie. Narzędzia 
czyścić letnią wodą  z dodatkiem 7250 epoxy remover 
natychmiast po użyciu. 

Warunki higieny pracy                               
PR nr.: 4022937 i 4022929                                       

Produkt zawiera żywicę epoksydową. Zachować środki 
ostrożności dot. żywic epoksydowych. Używać rękawic 
ochronnych, okularów i osłony na twarz. Dalsze informacje - 
patrz Karta Charakterystyki poszczególnych komponentów.

Opakowanie                                                 
3 kg plastikowe pojemniki.

Przechowywanie i tansport         
Przechowywać i transportować w temperaturze dodatniej     
(od 2 do 40°C). W oryginalnym i nieuszkodzonym opako-
waniu produkt zachowuje właściwości techniczne min. 12 
miesięcy od daty produkcji. Po upływie tego czasu produkt 
nadaje się użycia ale jego właściwości mogą ulec zmianie, 
np. wydłuży się czas wiązania.  

Sprzedaż
Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek 
i hurtownie budowlane.
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Właściwości wg EN 13888: RG

Właściwości wg EN 12004:                                      R2T

Gęstość, mokra                                            1700 kg/m³   

Przyczepność: ca. 3 N/mm² w zależ. od podłoża

Czas otwarty:  30-60 min. w temp.20°C

Czas schnięcia w temp. 20°C 
Do lekkiego ruchu/obciążeń:  24-48 godz.
Gotowość do obciążeń(pełna): 7 dni

Zalecana temp. pracy dla

produktu i powietrza:                                          10-25°C

Odporność termiczna:          -30°- +60°C
                                                    krótkotrwale do +80°C

Zużycie:           zależy od rozmiaru fugi i szerokości spoin

                       Patrz Deklaracja właściwości użytkowych DoP
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