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KATALOGU I PRODUKTEVE

Ngjyra Paketimi

Bidon  1LE bardhë

FUGALASTIC

Aditivë i lëngshëm, me bazë polimeresh me 
dispersion ujor për përmirësimin e vetive të 
stukove të pllakave. Përmirëson ndjeshëm 
elasticitetin ( eksibilitetin), rezistencën me-
kanike dhe rrit papërshkueshmërinë ndaj 
ujit. I përshtatshëm për produktet DEFU-
GA dhe ULTRAFUGA, për fuga nga 0-4 
mm dhe 2-15 mm.

Për përgatitjen e stukos së pllakave me 
bazë çimento për fasada, pishina dhe zona 

-
brime, në ambiente me ngrohje qëndrore 
dhe rezistent ndaj kimikateve. Për ambjente 
të brendshme dhe të jashtme.

Fugat që do të stukohen, duhet të jenë të pas-
tra, pa ngjitës pllakash ose llaç në të gjithë 
trashësinë. Nuk rekomandohet aplikimi mbi 
bazamente të lagura.

PËRSHKRIM PËRGATITJA E SUPORTIT

FUSHA E APLIKIMIT
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Uji i përzierjes për të përgatitur stukon e pl-
lakave, zëvendësohet me një përzierje të FU-
GALASTIC dhe ujit, në raporte 1:1 deri në 
1:3, sipas volumit. Fillimisht përzieni sasinë 
e latex-it me ujin dhe më pas shtoni produk-
tin me bazë çimento, në mënyrë që të evitoni 
krijimin e bulëzave të ajrit dhe të kokrrizave. 
Lëreni në qetësi produktin për rreth 2 minu-
ta dhe përziejeni përsëri përpara aplikimit.

PËRGATITJA E PRODUKTIT

Pamja:
Paketimi:

Magazinimi:
Koha e magazinimit:

Masa vëllimore:
Viskoziteti:

pH i përzierjes:
Temperatura e aplikimit:

Reaksioni ndaj zjarrit:
Rritje të rezistencës mekanike:

Lëng i bardhë
Bidon 1L
Të ruhet në vende të thata mbi paleta druri 
12 muaj nga data e prodhimit 
1.04 gr/cm
42 KU
8 
+5°C deri në +35°C. 
Klasa A1
15-30%

Aplikoni produktin në fuga me një shpatull 
gome ose me makinerinë shpatulluese. Pas 20 
min, kur produkti të jetë bërë i qëndrueshëm, 
bëhet pastrimi i pjesës së mbetur me një sfungjer 
në menyrë transversale me drejtimin e fugave. 

-
GA + FUGALASTIC (nuk duhet të jetë shumë 
i ujshëm).
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