
Bazująca na cemencie, specjalna zaprawa do 
spoinowania płytek ceramicznych na ścianach 
i podłogach, na powierzchniach narażonych 
na działanie czynników chemicznych i me-
chanicznych występujących np. w przemyśle 
spożywczym, kuchniach przemysłowych, ba-
senach, łaźniach itp.      

•  Szczelna fuga na podłogi i ściany o zwiększonej odporności 
chemicznej 

•  Zalecana do powierzchni o dużym ruchu/obciążeniach

•  Znikome ryzyko wystąpienia przebarwień

cempac charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie 
czynników mechanicznych i niższą absorbcją, jednocześnie jest 
bardziej odporna na powszechnie stosowane środki chemiczne niż 
zwykła fuga cementowa.
cempac jest produktem suchym, gotowym do użycia po wymiesza-
niu z wodą, jest pakowany w 15 kg worki.
cempac występuje w trwałym kolorze.

Zastosowanie
■ Ściany
■ Podłogi
■ Przemysł spożywczy
■ Łazienki/baseny
 pływackie
■ Tarasy/balkony
■ Powierzchnie narażone na
 duże obciążenia
■  Wewnątrz
■  Zewnątrz

Typy płytek 
■  Z absorbcją wody
    poniżej 10%

Szerokość fugi 
■  2-10 mm
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Opis produktu
Bazująca na cemencie i polimerach, mrozo-i wodoodporna 

zaprawa fugowa w proszku.

Dane techniczne 

Zastosowanie
Do spoinowania ścian i podłóg o umiarkowanym 
oddziaływaniu środków chemicznych, takich jak np. środki 
myjąco-czyszczące, rozcieńczone kwasy itp. stosowane w 
przemyśle spożywczym, kuchniach przemysłowych, łaźniach 
czy basenach pływackich. 

Szerokość fugi 2-10 mm.

Typy płytek
cempac można stosować do wszystkich rodzajów płytek 
ceramicznych i z kamienia naturalnego. Szczególnie zaleca-
na tam, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość fug. 

Przygotowanie podłoża
Spoiny i płytki powinny być czyste, wolne od kurzu, 
brudu, oleju, tłuszczu i innych substancji  zmniejszających 
przyczepność.

Wykonanie
15 kg proszku wymieszać z ca. 3 litrami czystej wody dla 
podłóg i z ca. 2,7 litrami dla ścian, tak aby powstała jednolita 
masa. Mieszać 3 minuty, najlepiej przy użyciu mieszadła do 
kleju na wolnych obrotach aby uniknąć wmieszania pęcherzy 
powietrza. Temperatura proszku i wody powinna być jed-
nolita.  Nie przygotowywać jednorazowo porcji większej niż 
możliwa do zużycia w ciągu 30 min. 

Zaprawę nanosi się w spoiny pacą do fug, którą przeciąga 

się wzdłuż kierunku spoin, tak aby fuga tworzyła niewielkie 
wzniesienie w stosunku do płytek, aby uniknąć powstania 
głębokich fug z ewentualnymi "osadami".

Usunąć nadmiar fugi przesuwając pacę ukośnie do kierunku 
spoin. Kiedy masa fugowa przeschnie, lecz nadal jest pla-
styczna usuwa się jej nadmiar wilgotną poduszką padmaster 
prowadzęc ją również ukośnie do kierunku spoin. 

Następnie powierzchnie płytek czyści się dobrze wykręconą 
z wody gąbką po czym ewentualnie fugi wykończyć. Fugi 
należy chronić przed wiatrem, przeciągiem i działaniem 
ciepła - np. światłem słonecznym, ogrzewaniem 
podłogowym itp. zarówno podczas fugowania jak i pro-
cesu twardnienia przez 2 doby. Po tym czasie ewentual-
nie pozostający na płytkach nalot fugowy można usunąć 
środkiem mira 7120.

Warunki higieny pracy
PR. nr. 516278   MAL kode 00-4(1993)

Produkt zwiera cement. Należy zachować środki ostrożności 
dotyczące cementu.

cempac bazuje na białym cemencie i zachowuje beztermi-
nowo wartości graniczne dla zawartości chromu.

Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Opakowanie
15 kg papierowe worki wzmocnione folią i wyposażone w 
uchwyt.

Przechowywanie i transport
Przechowywać i transportować w warunkach suchych. 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu można 
magazynować min. 12 miesięcy od daty produkcji. Po 
upływie tego czasu produkt nadaje się do użycia ale jego 
techniczne właściwości moga ulec zmianie, np. wydłuży się 
czas twardnienia.

Sprzedaż
Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek 
i hurtownie budowlane.

Mira Polska Sp. z o.o. • ul. Boczna 8
44-240 Żory • Tel. 32 756 00 31
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Gęstość: 1700 kg/m³

Właściwości wg. EN 13888: CG2 WA

Czas przydatności do użycia: max. 30 min

Czas schnięcia w temp. 18°C 
do lekkiego ruchu/obciążenia:  ca. 24 godz.

Maksymalna odporność na chemikalia: 14 dni

Najniższa temp. pracy:  6°C

Zalecana temp. pracy: 10-20°C

Zużycie 
(zależy od rozmiaru płytek i

 szerokości fugi): 0,4–2,6 kg/m2
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