Spárovací hmoty
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Fugenbunt
Barevná spárovací hmota s dekorativním efektem

Technické údaje
Spárování

p o úplném zaschnutí
podkladu (doba
schnutí závisí na typu
použitého lepidla)
max 0,2 mm
cca 2 hodiny
po cca 24 hodinách
nejdříve za 4 týdny

Zrnitost
Doba zpracovatelnosti
Stabilní spára
Intenzivní čištění
Přímé působení vody
(např. při sprchování apod.) nejdříve za 3 dny
Spotřeba záměsové vody
na 1 kg spárovací malty
cca 0,3 l
Skladovatelnost
min. 24 měsíců v suchém prostředí

Způsob použití

Vlastnosti

Suchá maltová směs je určena pro spárování
obkládaček všeho druhu na stěnách i podlahách,
dlaždic z přírodního kamene a betonu se spárami až do 8 mm ve vnitřním i vnějším prostředí.
Spárovací malta se rozdělává s vodou na snadno zpracovatelnou hmotu, která po vetření
do spár tuhne bez vzniku trhlin a zajišt‘uje tak
pěkný vzhled a mimořádnou odolnost spárování.
Spára musí mít minimální šířku 2 mm, při hloubce volné nevyplněné spáry na tloušťku obkladu.
V případě aplikace do spár s nerovnoměrnou šířkou a hloubkou nebo u obkladu s vyšší nasáka-

Suchá maltová směs je speciální spárovací malta
složená z cementu, plniva, zušlechťujících přísad
a minerálních světlostálých barevných pigmentů.
Všechny použité materiály jsou nehořlavé a hygienicky
nezávadné.
Jednoznačné přednosti:
připravena k okamžitému namíchání
vysoká pevnost spáry při zachování flexibilních vlastností
výrazně snížená nasákavost ochraňuje spáry
a snižuje jejich zašpinění
vysoká odolnost proti oděru a poškození spáry
pro spáry o šířce do 8 mm, odpovídá většině prováděných tlouštěk spár u obkladů a dlažeb
různé barevné odstíny odpovídající barevným odstínům moderní sanitární keramiky
zvlášť jednoduché zpracování
v kombinaci s Knauf Fugen-Elast také pro spárování
obkladaček a dlaždic na pružných podkladech, např.
dřevotřískových deskách, vytápěných podlahách

vostí je doporučeno do spárovací malty přidat
Fugen-Elast.
Veškeré uvedené parametry jsou stanovené při
standartních podmínkách (21 až 25 °C a 45 až
55 % relativní vlhkosti)

Pracovní postup
Postup při použití:
Nasypte Fugenbunt do čisté vody a zamíchejte. Po době zrání
opět promíchejte a nanášejte gumovou stěrkou do spár v diagonálním směru. Plochu po zavadnutí očistěte vlhkou houbou.
Pozor na vymytí spár! Během prvních 2–3 hodin po spárování
se doporučuje (zejména v teplém a suchém prostředí) tuhnoucí
spáry několikrát opatrně (např. rozprašovačem na květiny)
postříkat vodou, aby se dosáhlo dobrého vytvrdnutí spárovací
hmoty. Obkládačky po zaschnutí otřete měkkým hadříkem.
Míchání malty
Rozdělávání malty s čistou pitnou vodou se provádí v čisté (nejlépe plastové) nádobě, a to v poměru uvedeném výše v tabulce.
Po rozmíchání na homogenní hmotu se malta nechá 2–3 minuty
odležet, znovu se dobře promíchá.
POZOR! Dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové maltové směsi nebo její prosévání je nepřípustné!!!
Spárování
Provádí se gumovou stěrkou, případně rukou chráněnou gumovou rukavicí. Po bezvadném zaplnění spár se práce
na cca 10–15 minut přeruší, aby malta zavadla (povrch spár se
stane matným). Potom se vlhkou houbou nebo hadříkem přebytečná malta smyje a po dostatečném vyschnutí spárování se
celý obklad suchým čistým hadříkem přečistí.
Příprava pro vyšší namáhání:
Jestliže je třeba, aby spára odolávala většímu zatížení a měla
vysokou pružnost (topení v podlaze, terasa, velká spára, obklad
na dřevotřískový podklad atd.), je nutno do spáry přidat příměs
Fugen-Elast 1 l na 5 kg spárovací hmoty.
Bezpečnost a hygiena práce
Maltová směs po rozmíchání svodou vytváří alkalickou směs.
Při práci nejezte, nekuřte a použijte odpovídající oděv.
Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a hned
konzultujte s očním lékařem.

Balení

2 kg
Grau – šedá
Weiss – bílá
Ägäis – světle zelená
Anemone
Anthrazit
Aquamarin
Bahamabeige
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EAN
9002943055605
9002943055599
4006379050338
9002943055681
9002943055742
9002943055728
9002943055629

Výrobní č.
00071201
00071202
00020402
00071204
00071205
00071220
00071206

Balibraun
Bermudablau
Blau – modrá
Caramel
Cotto
Crocus
Dunkelbraun – tmavě hnědá
Gelb
Hellblau – světle modrá
Hellbraun – světle hnědá
Jasmin
Lichtgrau – světle šedá
Magnolia
Manhattan
Pergamon
Orange
Rot – červená
Schwarz – černá
Stella
Sunset
Whisperblau
Whisperrosa

9002943055643
9002943055766
9002943055780
9002943055650
8590408069003
9002943055674
4006379049523
8590408069201
9002943055735
9002943055636
9002943055667
4006379050314
9002943055704
9002943055698
4006379050345
8590408069102
9002943055773
9002943055612
9002943055759
9002943055711
4006379050291
4006379050307

00071207
00071208
00071221
00071209
00113768
00071210
00019925
00113770
00071222
00071211
00071212
00020401
00071214
00071215
00020404
00113769
00071223
00071217
00084159
00084160
00020399
00020400

5 kg
Grau – šedá
Weiss – bílá
Ägais – světle zelená
Anemone
Anthrazit
Aquamarin
Bahamabeige
Balibraun
Bermudablau
Blau – modrá
Caramel
Cotto
Crocus
Dunkelbraun – tmavě hnědá
Hellblau – světle modrá
Hellbraun – světle hnědá
Jasmin
Lichtgrau – světle šedá
Magnolia
Manhattan
Orange – oranžová
Pergamon
Rot – červená
Schwarz – černá
Stella
Sunset
Whisperblau
Whisperrosa
Gelb – žlutá

EAN
4006379016662
4006379016679
4006379050277
4006379020270
9002943054691
9002943054677
9002943073579
4006379016976
4006379016921
4006379023356
4006379016877
9002943075269
4006379016914
4006379049516
9002943054684
4006379016952
4006379016846
4006379050253
4006379016891
9002943073586
9002943075289
4006379050284
4006379023325
4006379016983
4006379030309
4006379023417
4006379050239
4006379050246
9002943075276

Výrobní č.
00005945
00005950
00020396
00005993
00008963
00071229
00005988
00079889
00071228
00006038
00005989
00079849
00081834
00019924
00071271
00006007
00005981
00020394
00071226
00006018
00079848
00020397
00006036
00071227
00006000
00083856
00020392
00020393
00079847

10 kg
Grau – šedá
Weiss – bílá
Anemone
Bahamabeige
Caramel
Dunkelbraun – tmavě hnědá

EAN
9002943072435
9002943072411
9002943072480
9002943072497
9002943072442
9002943072466

Výrobní č.
00084162
00084161
00084166
00084164
00084165
00084168

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
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