supercolour

supercolour
mira supercolour jest szybko twardniejàcà masà do fugowania p∏ytek
ceramicznych, mozaiki oraz kamienia naturalnego na powierzchniach
pod∏óg, Êcian i w basenach.
mira supercolour stosuje si´ do spoin o szerokoÊci od 2-10 mm zarówno
wewnàtrz jak i na zewnàtrz.
mira supercolour wzmocniona jest plastyfikatorem który zapewnia dobrà
przyczepnoÊç do s∏abo nasiàkliwych i nie nasiàkliwych p∏ytek. Fuga po
stwardnieniu jest elastyczna, wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje si´
du˝à odpornoÊcià na brud oraz bakterie.
mira supercolour szczególnie zalecana jest do ∏azienek, pomieszczeƒ w
przemyÊle spo˝ywczym oraz wsz´dzie tam, gdzie stawiane sà du˝e
wymagania odnoÊnie higieny bàdê powierzchnie sà intensywnie i cz´sto
czyszczone.
Sk∏ad masy mira supercolour pozwala na doskona∏e zwiàzanie pigmentów
co eliminuje ryzyko wystàpienia przebarwieƒ w czasie czyszczenia spoin
po stwardnieniu.

Kolor fugi ma bardzo du˝e znaczenie na koƒcowy wyglàd ok∏adziny ceramicznej. Za pomocà jej mo˝emy
podkreÊliç kolorystyk´ p∏ytki lub jà stonowaç. Oznacza to, ˝e ostateczne wra˝enie jakie odniesiemy po wykonaniu
ok∏adziny mo˝na zmieniaç w zale˝noÊci od koloru wybranej fugi.
Generalnie mo˝na powiedzieç, ˝e najwi´kszy effekt osiàga si´ wybierajàc jasnà fug´ do ciemnych p∏ytek lub
ciemnà fug´ do jasnych p∏ytek jak to pokazano na przyk∏adach.
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Dane techniczne
Zastosowanie:

Do fugowania wszystkich typów p∏ytek ceramicznych i kamienia naturalnego.
Szczególnie nadaje si´ do s∏abo nasiàkliwych i nie nasiàkliwych p∏ytek.
Do spoin o szerokoÊci od 2-10 mm.

Warunki stosowania:
Mieszanie:

Miesza si´ z wodà w proporcji ok. 0,22 l wody na 1 kg proszku. Najlepiej u˝yç
wolnoobrotowe mieszad∏o do kleju aby uniknàç zapowietrzania si´ mieszanej
masy. Masa gotowa jest do u˝ycia ju˝ po 1-2 minutach.

Nanoszenie:

Mas´ wprowadza si´ do spoin gumowà szpachelkà lub pacà do fug
przeciàgajàc jà ukoÊnie do kierunku spoin. Kiedy fuga lekko stwardnieje
usuwa si´ ewentualny nadmiar masy z powierzchni p∏ytek za pomocà poduszki
padmaster. Powierzchni´ nast´pnie czyÊci si´ dobrze wykr´conà z wody
gàbkà, spoinom nadaje si´ ostateczny kszta∏t i usuwa resztki nalotu fugowego.

Temperatura:

Stosuje si´ w temperaturze min. +6°C.

Czas u˝ycia:

Po wymieszaniu z wodà masa nadaje si´ do u˝ycia przez ok. 60 minut.

Czas schni´cia:

Po 2-3 godz. mo˝na dopuÊciç l˝ejszy ruch pieszy. Fuga jest ca∏kowicie
stwardnia∏a po 2 dniach.

Zu˝ycie:

0,5 – 1,5 kg/m2 w zale˝noÊci od wielkoÊci i gruboÊci p∏ytek oraz szerokoÊci
spoin.

W∏aÊciwoÊci:

Produkt po stwardnieniu jest wodoodporny i mrozoodporny.

Opakowania:

2 kg pojemniki plastikowe, 5 kg torby i 15 kg worki z uchwytem.

Przechowywanie i transport:

Nale˝y przechowywaç i transportowaç w warunkach suchych.
Produkt mo˝na magazynowaç min. 1 rok od daty produkcji.

Warunki higieny pracy:

Produkt zawiera cement. Reaguje z wodà alkalicznie dlatego te˝ nale˝y
chroniç oczy i skór´. mira supercolour zawiera bia∏y cement i dotrzymuje
dopuszczalnà granic´ zawartoÊci chromu bez ograniczenia czasu.
PZH Nr HK/B/2370/01/99.
ITB AT (w toku).

mira supercolour zawiera szybko twardniejàce
chemiczne cementy, specjalne wype∏niacze, polimery
oraz dodatki. Sk∏ad ten pozwala na uzyskanie bardzo
zwartej i szczelnej spoiny w zwiàzku z czym ryzyko
rozwijania si´ bakterii w fugach poprzez kapilarne
podciàganie jest minimalne.

• odporna na przebarwienia
• minimalne ryzyko wystàpienia niejednorodnego twardnienia i zabarwienia.
• zapewnia jednorodne twardnienie przy
niejodnorodnej jakoÊci p∏ytek.

Dystrybutor:
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Fuga znosi du˝e obcià˝enia oraz intensywne
czyszczenie co cz´sto ma miejsce m.in. w przemyÊle
spo˝ywczym.
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