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> Disbon épületvédelem >> Tomítők, elasztikus fugakitöltők

Disbofug 225 
Acryl-Fugendicht
Plasztoelasztikus akril-diszperziós fugázó.

Termékleírás

Műszaki információ Nr. 225

Ablakok és ajtók zárófugáinál, ablakpárkányoknál, beépített szekrényeknél és bur-
kolatoknál.

■ Plasztoelasztikus
■ Minden Caparol diszperziós festékekkel átfesthető

Akril diszperzió.

310 ml-es kartus (20 db/ karton)
400 ml (12 db/ karton)
600 ml (12 db/ karton)

310 ml: fehér (Weiß), fekete (Schwarz), szürke (Grau), barna (Braun)
400 ml: fehér (Weiß)
600 ml: fehér (Weiß)

Hűvös és fagymentes helyen. Eredeti, lezárt edény 12 hónapig eltartható.

■ Sűrűség: 1,5 g/cm³
■ Nyúlás: max. 15 % fugaszélességre vonatkoztatva
■ Száraz levegővel szembeni ellenállóképesség: max 80 °C
■ Zsugorodás: ca. 18 %
■ Fugaszélesség: max. 30 mm

Alkalmazás:

Tulajdonságai:

Alapanyag:

Kiszerelés:

Szín:

Tárolás:

Műszaki adatok:
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Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az 
alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott 
felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.
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Feldolgozás

Alumínium, azbesztcement, beton, nemesacél, szálerősítésű cement, fa, tégla, 
mészkő, pórusbeton, polisztirol-keményhab, vakolat, kemény PVC, kőcserép, hor-
ganyzott acél.
Az alapfelület legyen tiszta, hordképes, és tapadást gátló anyagoktól mentes.

A tömítőanyag mélységét egy nem szívó zsineggel állapíthatjuk meg.
Fugaszélesség: fugázómélység 1:1

Az anyag feldolgozásra kész.

Az anyagot egyenletesen a fugába adagolni. A fugázóanyag nem tapadhat a fuga-
alaphoz. A felületet vízzel benedvesített szerszámmal lehet simára húzni.

10x10 mm-es fugamélység: kb. 100 ml/m.

Anyag, környezet, alapfelület hőmérséklete min. 5 °C, max 40 °C legyen.

Kb. 1,5 mm/ 24 óra, 20 °C hőmérsékleten és 60 % relatív páratartalom esetén.

Száradás után, minden Caparol diszperziós festékkel átfesthető.
Diszperziós festékkel történő átfestéskor feszültségrepedések keletkezhetnek.

Használat után azonnal vízzel tisztítani.

Gyermekek számára nem hozzáférhető helyen tárolni. Szembe kerülve azonnal bő 
vízzel kimosni. Csak jól szellőző helyen használható fel. Nem juthat a csatorna rend-
szerbe, nyílt vizekbe és a talajba.

Csak az üres dobozokat szabad a hulladéktárolóba dobni. További információ: lásd 
Biztonsági Adatlap.

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló 
alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szak-
tanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Alkalmas alapok:

Az alapfelület előkészítése:

Feldolgozhatóság:

Felhordás:

Felhasználás:

Feldolgozási hőmérséklet:

Száradási idő:

Átfesthető:

Szerszámok tisztítása:

Biztonsági előírások:

Hulladék elhelyezés:

Műszaki tanácsadás:


