Melyik fugázót célszerű választani konyhában, fürdőszobában,
szennyeződésnek, gyakori takarításnak lehet kitéve a felület?
‐

előtérben,

ahol

nagy

A tökéletes megoldás az epoxi gyanta bázisú fugázók választása, amely a legtöbb savas és
lúgos takarítószereknek ellenáll. Ezek az anyagok nem tartalmaznak ún. kapillárisokat, ezért a
szennyeződések nem jutnak be az anyag belsejébe, így a felületről tökéletesen eltávolíthatók.
Ha valamilyen oknál fogva nem ez epoxi fugázó mellett döntünk akkor cementes fugázó
esetén válasszunk CG2WA besorolású terméket, mit például a Ultracolor Plus. Ennek a
terméknek pl. csökkentett a vízfelvétele, így kevesebb szennyeződés jut be a fuga belsejébe,
és ráadásul a kopásállósága is nagy.

Egy zsák fugázóhabarcs hány m2 felület fugázására elég?
‐

A fugamennyiség pontos kiszámításához szükség van a burkolólapok méretére, vastagságára,
a fuga szélességére és a fugázandó felület nagyságára. Ezen adatok megadása után lehet a
fugázó mennyiségét kiszámolni. A kiszámolt érték mindig nettó érték, mely a kivitelezés
közbeni (pl. lemosás) veszteségeket nem tartalmazza.

El tudom végezni a fugázást, vagy szakember kell hozzá?
‐

A fugázás szakmunka, gyakorlatot igényel és szépérzéket. Érdemes referenciákkal rendelkező
burkoló szakembert megbízni a kivitelezéssel akár műgyanta alapú, akár cementkötésű
fugázó kerül bedolgozásra.

Milyen színű fugázót válasszak?
‐

A szín kiválasztása ‐ mi tetszik inkább – szubjektív dolog. A www.mapei.hu honlapon
megtalálható a Mapei fuga‐ és szilikon színválasztéka, amely segítséget nyújthat a megfelelő
szín kiválasztásában. Léteznek élő fugaszín minták, az ez alapján történő kiválasztás javasolt.

Fugázás után pár órával szeretnék rámenni a kifugázott felületre. Van olyan fugázó anyag ami
gyorsan szárad?
‐

Leggyorsabb kötésű fugázónk a cementkötésű Ultracolor Plus, az ezzel történő fugázás után
24 óra múlva vehető használatba a felület.

Ha készen van a fugázás, de mégsem tetszik a színe, lehet még rajta változtatni?
‐

Bizonyos feltételek mellett lehetőség van a fuga színének átfestésére, erre a feladatra a Fuga
Fresca festékünk felel meg, de csak beltérben alkalmazható.

Hogyan tisztítható a fugázó?
‐

Cementkötésű fugázók felületét enyhén lúgos kémhatású, normál takarítószerekkel
tarthatjuk tisztán. A savas tisztítószerek károsítják a fugázót. Műgyantás fugázók esetében a
háztartási normál takarítószerek megfelelőek.

Miért van szükség kenhető vízszigetelésre a burkolólapok alá zuhanyozóban vagy vizes
helyiségekben?

‐

Mert az összes cementes fuga átengedi a vizet, ami miatt a burkolat alatti rétegek
átnedvesedhetnek. Az aljzat vagy más épületszerkezet állandó vizesedése ennek
következtében tönkremenetelt okoz, salétromosodik a fal, felválik a burkolat, stb.

Ha több cm vastagságban kell aljzatkiegyenlítőt önteni, azt egy vagy több rétegben célszerű
elkészíteni?
‐

Mindig egy rétegben célszerű elkészíteni az aljzatkiegyenlítést. Ultraplan Renovation
kiegyenlítőnk hidegburkolatokhoz akár 3 cm, Ultraplan Maxi kiegyenlítőnk akár 4 cm
vastagságban használható egy rétegben.

Miért nem javasolt a fuga nélküli hidegburkolás, különösen kültérben ?
‐

Egyrészt mert a burkolólapok méretében mindig van kismértékű hiba, amely kifugázott
felületnél már nem látszik. Másrészt a fuga nélkül ragasztott burkolat nem tud kismértékben
sem mozogni (pl. hőingadozás hatására), a burkolólapok egymásnak feszülnek és felválhatnak
vagy elrepedhetnek. Továbbá kültérben a ki nem töltött fugahézagokon keresztül több víz
juthat be, így fokozottan fagyásveszélynek van kitéve a felület.

Fürdőszobában a zuhanyozó lecsempézett fala átengedi a nedvességet, a másik oldalon ázik a fal.
Ha újra fugázom a felületet, megoldódik az átázás?
‐

Sajnos nem. Még az anyagában nem vízáteresztő epoxi fugázók esetében sem garantálható,
hogy az újrafugázott felület nem engedi át a vizet. Ahhoz, hogy tartós és biztosan jó
eredményt érjünk el, a burkolat alatti kenhető vízszigetelést mindenképpen helyre kell
állítani.

