
Odświeżacz koloru do
fug cementowych, do
stosowania wewnątrz
pomieszczeń

ZASTOSOWANIE
Fuga Fresca jest gotową i łatwą do użycia farbą na
bazie żywicy akrylowej, do zastosowania wewnątrz
budynków w celu odświeżenia lub zmiany koloru fugi
cementowej pomiędzy płytkami.

Przykłady zastosowania
Fuga Fresca jest stosowana w celu wyeliminowania
przebarwienia spoin fugowych spowodowanych np.
niewłaściwym naniesieniem zaprawy lub w celu
usunięcia nieestetycznych plam powstałych podczas
użytkowania spoiny.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Fuga Fresca jest polimerową farbą na bazie żywic
akrylowych w wodnej dyspersji, która dzięki specjalnym
parametrom i doskonałym własnościom kryjącym,
pozwala na uzyskanie jednolitego koloru spoin,
obniżając jednocześnie stopień absorpcji wody, co
wpływa z kolei na zwiększenie odporności fugi na
zabrudzenia.

ZALECENIA
• Nie stosować na zewnątrz oraz na stale zanurzonych

w wodzie powierzchniach (baseny, zbiorniki, itp.).

• Jeśli produkt jest stosowany na posadzce z terakoty
lub materiałach z kamienia o porowatej, chłonnej
powierzchni, to powinien być nanoszony tylko na
spoinę, aby uniknąć trwałego zabarwienia płytek.

• Farba może być nanoszona na spoiny, które były
sezonowane przez przynajmniej 48 godzin.

• Nie stosować na fugi epoksydowe lub spoiny
dylatacyjne wypełnione wyrobami silikonowymi 
lub na bazie poliuretanów.

• Produktu Fuga Fresca nie stosować w celu
wzmocnienia kruchej spoiny lub spoiny, która ma
niską wytrzymałość mechaniczną spowodowaną
nieodpowiednim przebiegiem procesu wiązania.

• Jeśli różnica w kolorze między oryginalną fugą, 
a kolorem stosowanego odświeżacza Fuga Fresca
jest zbyt duża, może być konieczne naniesienie 
więcej niż jednej warstwy farby.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Opakowanie z dozownikiem
Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć opakowaniem,
następnie odkręcić nasadkę i nanosić farbę lekko
dociskając gąbkowy aplikator do powierzchni spoin,
które powinny być czyste, pozbawione luźno
związanych części, pleśni oraz osadu wapiennego.
Odczekać kilka minut, do wyschnięcia naniesionej na
spoiny farby, następnie przy użyciu wilgotnej gąbki,
usunąć wszelkie ślady farby z powierzchni płytek. 
Po użyciu, dokładnie wyczyścić gąbkowy aplikator.

Puszka
Produkt jest gotowy do użycia. Przed zastosowaniem
należy go dokładnie wymieszać.
Używając pędzla, rozprowadzić produkt na powierzchni
spoin, które powinny być czyste i pozbawione luźno
związanych części, pleśni i osadu wapiennego.
Następnie odczekać kilka minut, aż naniesiony na
spoiny produkt wyschnie i usunąć przy pomocy
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Zastosowanie Fuga
Fresca na posadzce
ceramicznej

DANE TECHNICZNE (wartości typowe)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja: gęsty płyn

Kolor: dostępna w 26 kolorach

Gęstość objętościowa (g/cm3): 1,37

pH: 8

Zawartość ciał stałych (%): 58

Lepkość Brookfield’a (mPa•s): 10,6
(wirnik nr 6 - 10 obrotów na minutę)

Zdolności kryjące (współczynnik kontrastu): 97

Pochłanianie brudu (UNI 10792): ∆E* 0,27

Odporność na ścieranie (DIN 53778): > 10 000 cykli

Wezerometr - odporność na warunki atmosferyczne 
(ASTM G155), cykl 1: ∆E* 0,04

Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C

Możliwość chodzenia: po 2 godzinach

Pełne obciążenie: po 24 godzinach

Szkodliwość wg Dyrektywy 1999/45/EC: brak.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się 
z paragrafem “Środki ostrożności i bezpieczeństwa”
oraz z opisem na opakowaniu i w karcie 
charakterystyki produktu
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wilgotnej gąbki wszelkie zabrudzenia z farby,
powstałe na powierzchni płytek.

DOSTĘPNE KOLORY
Dostępna w 26 kolorach, w zgodnie z gamą
kolorów fug MAPEI.

ZUŻYCIE
Zależne od rozmiaru płytek i spoin.

OPAKOWANIA
1 kg pojemniki i 160 g butelki z dozownikami.

PRZECHOWYWANIE
24 miesiące w oryginalnych, dobrze
zamkniętych opakowaniach,
przechowywanych w normalnych warunkach.
Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
I BEZPIECZEŃSTWA
Fuga Fresca nie jest preparatem
niebezpiecznym wg obowiązującej
klasyfikacji preparatów niebezpiecznych.
Zaleca się zachowanie środków ostrożności,
jakie są standardowo stosowane podczas
prac z preparatami chemicznymi.
Karta charakterystyki produktu jest dostępna
na życzenie.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGA
Chociaż powyższe dane techniczne 
i wskazówki odpowiadają aktualnemu stanowi
naszej wiedzy, to informacje te w każdym
przypadku należy traktować jedynie jako
orientacyjne i takie, które podlegają
weryfikacji po okresie dłuższego stosowania
danego wyrobu. W związku z powyższym,
przed zamiarem zastosowania tego wyrobu,
należy koniecznie sprawdzić, czy jest on
odpowiedni dla konkretnego zastosowania. 
W każdym też przypadku pełną
odpowiedzialność za skutki stosowania
wyrobu ponosi wyłącznie użytkownik. MAPEI
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej
jakości swoich produktów.

Referencje dotyczące produktu 
są dostępne na życzenie oraz 
na stronach: www.mapei.pl 

oraz www.mapei.com
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