Kerapoxy Design

Полагане

Двукомпонентен киселиноустойчив
епоксиден разтвор за фугиране
на фуги (в 25 различни цвята).
Идеално решение за стъклени
мозайки, керамични плочки и
естествен камък. Продуктът може
да се използва и като лепило.
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• Особено подходящ за монтиране и
фугиране на декоративни плочки и мозайка
в помещения, където е необходимо
постигането на безупречен и естетичен вид
на покритието
• Подходящ за полагане върху основи, при
които се изисква полупрозрачнo покритие,
което да пропуска светлината (напр. основи
от стъкло)
• Идеален за стъклени мозайки
• Лесен за нанасяне и почистване
• Предлага се в 25 различни цвята, които
могат да се смесват във всякакви
комбинации, за постигане на безкрайно
разнообразие от нюанси
• Kerapoxy Design може да се смесва с
метализираната цветна добавка за блясък
MapeGlitter, за създаване на специални
естетични ефекти
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Kerapoxy Design

Kerapoxy Design
фугиращи смеси

Двукомпонентен киселиноустойчив епоксиден
разтвор за фугиране на фуги (в 25 различни цвята).
Идеално решение за стъклени мозайки, керамични
плочки и естествен камък. Продуктът може да се
използва и като лепило.

Полагане на
Kerapoxy Design
с маламашка за
фугиране с твърда
гумена основа

Области на употреба
• Декоративно фугиране на плочки и камък с безупречен
естетичен вид на открито и закрито. Особено подходящ за
стъклени мозайки
• Киселиноустойчиво свързване към всички видове основи,
често използвани в строителството
• Подобряване на естетичния вид на крайното покритие

Oбилно намокряне
на фугираната
повърхност преди
почистване

Kerapoxy Design може да се смесва и с MapeGlitter за
създаване на специални ефекти.

Почистване на
фугираната
повърхност с
помощта на влажна
гъба Scotch Brite®

SILVER

LIGHT GOLD

103 Moon White
110 MANHATTAN 2000
111 SILVER GRE
113 CEMENT GREY
114 ANTHRACITE
130 JASMINE
132 BEIGE 2000
133 SAND
134 SILK
135 GOLDEN DUST
142 BROWN
136 MUD
149 VOLCANO SAND
174 TORNADO
700 TRANSLUCENT
799 WHITE
710 ICE WHITE
728 DARK GREY
729 SAHARA YELLOW
731 DARK BROWN
720 PEARL GREY
760 GOLD
750 RED
730 TURQUOISE
740 BLUE

Матрица на цветовете

Kerapoxy Design

лепило и фугираща смес
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Технически данни
• Трайност след смесване:

45 минути

• Отворено време:
• Време за корекции

30 минути

(използван като лепило):
• Стягане за лек
пешеходен трафик:

60 минути
след около 24 часа

• Готовност за употреба:

след 4 дни повърхностите
могат да се излагат и на
въздействието на химикали

• Цветове:

25

• Нанасяне:

Гумена маламашка Mapei

• Почистване:

Гъба Scotch Brite®

• Съхранение:

24 месеца

Повече информация за предимства, приложения и начин на
полагане на продуктите Kerapoxy, можете да намерите в
и на www.mapei.com

Полагане на
Kerapoxy Design,
използван като
лепило с помощта
на назъбена
маламашка

Полагане на
стъклена мозайка
с Kerapoxy Design
по стени

На следващия
ден се фугира с
Kerapoxy Design
със същия цвят и по
същата процедура
за полагане,
показана по-горе

