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FUGACOLOR

FUGACOLOR
Stuko për mbushjen e fugave me bazë çimento me granulometri të 
seleksionuar dhe me një qëndrueshmëri të lartë ndaj ujit, shërben për 
mbushjen e fugave nga 0 - 8 mm.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
-Është material në formë pluhuri me bazë çimento,me pluhur guri 
natyral me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike, adetivë hidro-
fobikë dhe pigmente ngjyrues.
-Punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
-Pastrohet lehtësisht.
-Në përfundim jep një sipërfaqe të lëmuar.
-I papërshkueshëm nga uji.
-Rezistencë të lartë kundrejt bazave (alkaleve) dhe detergjentëve.
-Rezistente ndaj gërryerjes (korrozionit)
-Rezistente ndaj rrezatimit UV.
-Parandalon proçesin e efloreshencës.
Sipas klasifikimit të EN 13888 i përket kategorisë CG2.

FUSHA E PËRDORIMIT
Fugacolor 0 - 8 mm përdoret për stukimin e fugave midis pllakave prej 
qeramike poroze, monocotto, bicotto, gres porcelan dhe gur natyral me 
hapësirë 0 - 8 mm. Për stukimin e dyshemeve dhe veshjeve të jashtme, 
kur kërkohet një rritje e papërshkrueshmërisë, elasticitetit dhe forcës 
mekanike, për sipërfaqe me vibrim, për sipërfaqe me bymim dhe tkurrje 
(tarraca, dysheme me ngrohje, pishina, shatërvane etj) stuko Fugacolor 
duhet përforcuar me 500 gr adetiv DW 17 të holluar me 700 - 1000 ml 
ujë për një qese Fugacolor 5 Kg.

MËNYRA E PËRGATITJES
Përziejmë 5 Kg Fugacolor me 1 - 1.5 l ujë të pastër me anën e një përzi-
erësi elektrik me xhiro të ngadalta, e përziejmë derisa të përfitohet një 
masë homogjene. Më pas përzierja e homogjenizuar lihet në qetësi për
10 min. Përpara përdorimit këshillohet që tretësira të përzihet përsëri. 
Kur duhet të bëjmë përforcimin e Fugacolor me adetivin DW 17 përpara,

2.2 MBUSHËS FUGASH 0 - 8 mm

hollojmë 500 gr DW 17 në një enë me 700 - 1000 ml. ujë dhe më pas 
zbrazim ngadalë pluhurin e Fugacolor të cilin e përziejmë në të njëjtën 
mënyrë më lart.

MËNYRA E APLIKIMIT
Fugacolor 0 - 8 mm hapësirat midis pllakave mbushen lehtësisht duke 
përdorur një mallë prej gome. Heqja e masës së mbetur duhet të bëhet 
me një sfungjer të lagësht në momentin kur Fugacolor të ketë arritur 
qëndrueshmërinë, konsistencën e kërkuar (konsistencë kjo që arrihet 
për rreth 20 minuta mbas aplikimit të Fugacolor). Pastrimi përfundimtar 
i pllakave bëhet me një copë të thatë. Pastrimi përfundimtar mund të 
bëhet edhe mbas një dite kur materiali është forcuar, në këtë rast zgjid-
het një copë e përshtashme për pastrim.

                                    
TË DHËNA TEKNIKE NE  23oC dhe 50% U.R

Forma Pluhur

Ngjyra Shiko tabelën e ngjyrave

Ruajtja 24 muaj në paketim origjinal në vend 
të thatë

Djegshmëria I padjegshëm

Raporti i përzierjes 1 - 1.5 L ujë për 5 Kg Fugacolor

Konsistenca e përzierjes Përzierje fluide dhe e rrjedhshme

Dendësia përzierjes 2 gr/cm3

pH i përzierjes 12

Koha e punueshmërisë 2 orë

Njësia matëse copë/kuti Konsumi

5 kg/qese 
2 kg/qese

4 copë / kuti
10 copë/kuti 

0.2-1.2 kg/m2

0.2-1.2 kg/m2

GE
PR

ÜFT NACH EURONORM

CG2-WA

EN 13888



1030800-1000
 Technical Support

TABELA E NGJYRAVE

White 01

Black 02

Pearl Gray 03

Light Green 03

Gray  04

Light Gray  05

Light Brown 06

Reddish 07

Brown 08 

Bahama Beige 09

Cement Gray 10  

Caramel  12

Cotto 14

Manhatan Gray 15

Light Ocher 16

Red 17

Krokus 19

Maroon 20              

Tropikal Sea 23

Mykonos Blu 30

                Ceramics 31

Cypress 32

Yellow 33               

Peppermint 34   

     Anemone 35

Purple 36

Anthracite 37         

Malva 39    

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

Qëndrueshmëria ndaj lagështisë E lartë

Qëndrueshmëria ndaj tretësirave dhe yndyrnave E mirë

Qëndrueshmeria ndaj acideve Jo e mirë

Rezistenza në ngjeshje >25 N/mm2

Rezistenca në përkulje >8 N/mm2

Absorbimi (përthithja e ujit) mbas 4 orësh sipas 
(EN 13888) < 2

PAKETIMI
Fuga Color është i ambalazhuar ne qese 2 Kg dhe 5 Kg.


