БИЛМАТ
техническа карта № 7/01.04.2009

BILMAT
„Билмат“ООД
гр. Шумен
тел/факс:054/832512
bilmat@dir.bg

СМЕС ЗА ФУГИРАНЕ
на керамични плочки
СЪСТАВ И СВОЙСТВА:
Прахообразно, водо- и мразоустйчиво, обогатено с минерални пълнители и полимерни
добавки, хидравлично свърващо.
Отговаря на изискванията на EN 13888
ПРИЛОЖЕНИЕ:
За външно и вътрешно приложение.
За фугиране на: керамични плочи и плочи от строителен камък в сухи, влажни и мокри
помещения, върху открити и закрити повърхности.
Продуктът е приложим върху:
 керамични покрития.
 гранитогрес
 в областа на тераси, душкабини, мокри помещения, фасади
Неприложим върху: дърво, метал, пластмаса,гума, циментовосвързани основи, при които не
е приключил процесът на съхнене.
ДАННИ ЗА ПРОДУКТА:
Доставна форма:
2 кг. хартиени торби, 15 броя в кашон
Съхранение: на сухо, върху дървени скари, в неразпечатана оригинална опаковка около 12
месеца
Разходна норма: средно 0,3 - 0,4 кг/м2 при фуга 3мм
Технически данни: установени при базови температурно-влажносни показатели +20 С/60 %
относителна влажност на въздуха
№ по ред
1
2
3
4
5
6
7

Показатели
Външен вид
Насипна плътност
g/cm³
Ситност на смилане –
остатък в/у сито 0,2 мм
%
Време на свързване , начало
h- min
Якост на огъване при стандартни условия
N/mm²
Якост на огъване след цикли
замръзяване/ размръзяване N/mm²
Якост на натиск при стандартни условия N/mm²

Характеристики и норми
прахообразна смес
1,48 ±0,03
≤ 5
≥ 0-40
≥ 3,5
≥ 3,5
≥ 15

8

9

Абсорбация на вода
-30 min
-240 min

Съсъхване mm/m

≤5
≤ 10
≤2

Необходимо количество вода: ~0,6л/2кг.
Време за отлежаване: няма
Време за ползване: ~ 5 часа
Време за корекции: ~ 30 мин.
УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА:
Препоръчителни инструменти: електрическа или ръчна бъркалка, метла или твърда четка,
права шпакла от стоманена ламарина, мистрия, гумена маламашка, дунапренена гъба, съдове
за смесване.
ТЕХНИКА ЗА ПОЛАГАНЕ :
Предварителна подготовка:
Почистване на фугите от остатъци от лепилото, обезпрашаване
Приготвяне на сместа:
Към необходимото количество вода се добавя суха смес в съотношение 1 : 4(вода 0,240,26кг. : 1кг. суха смес) до получаване на смес с необходимата гъстота, престояване на
сместа и повторно разбъркване за хомогенизиране.
Съотношение:
~0,6 л. вода на 2 кг.опаковка
Полагане:
Нанася върху залепените плочки посредством гумена маламашка и се изтегля под ъгъл
около 45 градуса спрямо фугата.
Последваща обработка:
До около 30 - 40 мин. след полагане на сместа се обработва фугата и се почистват плочките
неколкократно с влажна гъба.
ОХРАНА НА ТРУДА:
Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и
изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:
 Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и
покритието!
 Да не се полага при температура под + 5 С, при директно слънчево греене, дъжд, силен
вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ
начин!
 Високата влажност на въздуха и ниските температури забавят, а високите темперетури
ускоряват свързването и втърдяването на състава!
 Да не се добавят други материали!
 Основата и покритието да не се мокрят предварително!
 При получаването на „ципа“ в/у нанесения лепилен материал, да не се полага покритието,
а лепилния състав да се отстрани!
Тази техническа карта се базира на широк опит и ви дава най-добрите знания, но е юридически необвързваща, За качеството на нашите
материали гарантираме в рамките на нашите продажни и доставни условия.За премахване на риска от грешки са въведени и огранича ващи
информации.Не могат да бъдат описани всички възможни сегашни и бъдещи случаи на приложение и особености. Всички поробни данни,
които могат да бъдат дадени в тази връзка на специалистите, тук не са упоменати. Клиентът не се освобождава от отговорност, а ко на база
направено запитване при неяснота предприеме собствено изпробване на мястото на продуктите и прилагането им при различни от
гореописаните условия. Настоящата техническа карта е валидна до публикуването на нова такава.

