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EPOFUGA GG 7700

2.5 MBUSHËS FUGASH EPOKSID

EPOFUGA GG 7700
Stuko pllakash e lehtësuar me bazë epokside 2 komponentëshe

KARAKTERISTIKAT
Stuko me 2 komponentë, pa hollues, me bazë rezina epokside dhe 
inerte silicilike të lehtësuara. Eshtë rezistente ndaj acideve, alkaleve, 
dhe pastruesve të fuqishëm, në shumicën e holluesve organik gjithashtu 
dhe ndaj ujit të kloruar ose me kripë. Shfaq punueshmëri të shkëlqyer, 
ngjitshmëri të madhe në anët e fugës dhe është plotësisht hidroizolues, 
pa u njollosur. Nuk është përthithës, nuk lejon zvillimin e baktereve, 
pastrohet lehtësisht në bazë të përditshme, dhe është gjithashtu 
rezistent në kushtet e higjenës. Eshtë e përshtatshme për gjerësi fugash 
1 - 10 mm, dhe sipërfaqja përfundimtare është absolutisht e lëmuar, 
si porcelani. Para ngurtësimit pastrohet lehtësisht me ujë të vakët. 
Klasifikohet në kategorinë RG2, sipas EN13888. 

FUSHAT E APLIKIMIT
EPOFUGA GG 7700 është e përshtatshme për mbushjen e fugave në 
ambiente që përdoren kimikate të forta si laboratore, linja prodhimi etj.

MËNYRA E PËRDORIMIT
1.Përgatitja e sipërfaqes
Largojmë nga fugat dhe sipërfaqja e graniteve ose mermereve 
mbeturinat e mundshme të ngjitësit me bazë çimenton dhe pluhurat.
2.Aplikimi
Fugat mbushen me spatul gome, duke e hapur dhe duke shtypur 
diagonalisht me fugat, pa lënë boshllëqe dhe prapambetje.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE (Rethana matje 23°C dhe 50% R.H.) 

Forma Α (rrëshira) – Pastë e dendur 

Β (ngurtësuesi) Pastë 
Ngjyrë  Bezhë
Pesha specifike e përzierjes 1,65±0,05 Kg/lt

Raporti perzjerjes 9 pjesë Α/1 pjesë Β
Koha e jetës në enë 2 orë në 20°C,
1 orë në 40°C
Temperatura e zbatimit Nga +10°C deri +35°C
Termorezistenca Nga - 40°C deri +110°C
Shkelja Pas 16 orësh në 23°C

REZISTENCA MEKANIKE 

Rezistenca 28 ditëshe, sipas EN 196-1 në

• përkulje 29.0 N/mm²
• thyerje 58,0 N/mm²
Rezistenc 7 ditëshe, sipas DIN 18156 në
• shkëputje 3,5 N/mm²

Njësia matëse Copë/paletë Konsumi Ngjyra/specifikime 
të tjera

5 kg/A&B 60 cp/paletë 0.2-2kg/m2
E bardhë - 01

Gri - 04

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

RG2
EN 13888

KONSUMI
Për stukim fugash 0,2 - 3.0 Kg/m², analogjikisht me trashësinë e 
pllakave dhe gjerësinë e fugës.

JETËGJATËSIA DHE RUAJTJA
Ruhet në mjedis të thatë dhe me hije, lagështi të ulët, për të paktën 24 
muaj nga data e prodhimit.


