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Stan na: Luty 2014 – 1 – PFUFA 

Zastosowanie:  
Barwnik do optycznego odświeżania fug lub uatrakcyjniania niepozornych 
zapraw fugowych na ceramicznych, glazurowanych powierzchniach z płytek 
we wnętrzach. Do ścian i posadzek.  
 
Materiał:  
Wysychająca na matowo farba akrylowo-kopolimerowa do fug nie zawiera 
rozpuszczalników ani żadnych substancji szkodliwych, jest przyjazna dla 
środowiska i hydrofobowa oraz odpycha drobinki brudu. Na alkalicznych 
podłożach jest odporna na niezawierające środków do szorowania środki 
czyszczące, jak np. mydła i szampony, oraz zapobiega powstawaniu grzybów 
i pleśni. 
 
Podłoże:  
Zaprawa fugowa musi być mocna, nośna i wolna od pyłu, brudu, oleju, tłuszczu i odłamków. Pokruszone, 
zniszczone fugi należy wydrapać i nanieść od nowa. Jeśli zaprawa fugowa jest tłusta, zagrzybiona lub 
zanieczyszczona brudem, umyć ją gruntownie za pomocą gąbki i domowego środka czyszczącego. Reszki 
wapna należy usunąć. Umyte powierzchnie spłukać dużą ilością wody i poczekać, aż wyschną. 
 
Zużycie:  
Zużycie zależy od formatu płytek i grubości warstwy. 250 ml wystarcza na około 10–15 m². 
 
Sposób użycia:  
Barwnik do fug dokładnie rozrobić, a następnie równomiernie nałożyć za pomocą otrzymanego w zestawie 
pędzla. Powłoka wychodzi około 1–2 mm poza krawędź fugi. Po około 60 minut lekko zwilżyć całą 
powierzchnię płytki, odczekać około 5 minut, a następnie zetrzeć twardą stroną mokrej gąbki, wykonując nią 
okrężne lub ukośne ruchy, z powierzchni płytki nadmiar farby, która nieco napęczniała wskutek zwilżenia, do 
momentu aż krawędzie fugi będą ponownie wyraźnie się odznaczały. Następnie natychmiast doczyścić całą 
powierzchnię szybkoschnącą gąbką (miękką stroną) i poczekać, aż wyschnie.  
 
Po kilkugodzinnym schnięciu powierzchnię można ostatecznie doczyścić. W strefie prysznica należy 
poczekać przynajmniej 2 dni od momentu zakończenia robót, aż powierzchnia wyschnie na tyle, że będzie 
można ją obciążyć wodą. 
 
Nie nakładać przy temperaturze powietrza, materiału i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C lub powyżej 25 °C.  
 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Forma dostawy: 
biały:  Opakowanie 250 ml 
szary:  Opakowanie 250 ml  
beżowy: Opakowanie 250 ml 
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Uwaga: 
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. Stosować się do zasad 
bezpieczeństwa podanych na opakowaniu. 
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 

Dalszych informacji udziela:  
Serwis:  0049 (0) 180/3 000 462   
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