
 

 
 
 
 
 
 
 

Široke fuge ploščic 
 

 
 
  
 www.probau.eu 

Stanje: februar 2014 – 1 – PFFB 

 

Zelo kakovostna, proti zmrzali odporno fugirno blato-malta za fuge v širini od  
4-20 mm. Primerno za zunanjo in notranjo uporabo. 
 
Namen uporabe:  
Široko fugo za ploščice lahko uporabite v notranjosti ali v zunanjosti, primerna 
je za fugiranje keramičnih stenskih in talnih ploščic ter tudi za stekleni mozaik, 
mozaik in ploščice z zaprtimi porami iz naravnega kamna  ter za druge na 
vidni strani glazirane materiale. Široka fuga za ploščice je uporabljiva za do 
največ 4-20 mm široke fuge. 
 
Material:  
Široka fuga za ploščice je zelo kakovostno, barvno fugirno blato-malta. Je 
cementno vezana in hidravlično strjena. Fuge ploščic vsebujejo malo kromatov v skladu s tehnični predpisi 
za ravnanje z nevarnimi snovmi (TRGS) 613. 
 
Uporaba:  
Široke fuge ploščic med neprekinjenim mešanjem zmešajte s pribl. 2,2 l čiste vode na 10 kg pakiranje v 
malto brez grudic. Za pripravo ali po potrebi odmero želene gostote, ne pripravite več malte, kot je uspete 
porabiti pribl. v času ene ure.  
 
Talne ploščice zapolnite s pomočjo gumijastega drsnika poševno glede na fuge, stenske ploščice zafugirajte 
s fugirno desko. Po nanosu malte odstranite odvečen material. Ostanke malte je treba odstraniti z lahno 
navlaženo gobo ali z gobasto gladilko v krožnih gestah. Po strditvi celotne prevleke, spolirajte s suho krpo. 
Pri talni uporabi je treba površino takoj po odstranitvi blata posipati s suho fugirno malto iz mulja. Po položitvi 
(nekaj minut kasneje) je treba površino oprati z vlažno gobo in nato spolirati. 
 
Za preprečitev obarvanja je treba vpojne naravne in umetne kamne kot so npr. kristalni marmor zafugirati z 
raztezno fugo za naravni kamen. 
 
Ker se lahko na porozni površini in mat glazurah tvorijo ostanki malte, vam v tem primeru priporočamo 
izvesti poskusno fugiranje. 
 
Ne obdelujte pri temperaturah zraka in podlage, nižjih od +5 °C. Zaščitite sveže fugirano oblogo pred 
prehitrim odvajanjem vode (npr. izogibajte se prepihov in sončnih žarkov), pred zmrzaljo in padavinami. 
 
Raztezne in premične fuge je treba zapečatiti s trajno elastičnimi tesnili npr. s silikonom.  
 
Čas obdelave / čas strjevanja:  
Čas obdelave pri + 20 °C znaša pribl. 1-2 uri. Odvisno od temperature je obloga s ploščicami hodna po pribl. 
24 urah. 
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Poraba:  
Poraba je odvisna od formata ploščic in širine fug:  
 

Format ploščic Širina x globina fug Poraba v kg/m² Vsebina vreče (10 kg) 
zadostuje za 

200 x 200 mm 5 x 5 mm pribl. 0,7 14,0 m² 
200 x 200 mm 10 x 5 mm pribl. 1,3 7,5 m² 
200 x 200 mm 10 x 10 mm pribl. 2,5 4,0 m² 
300 x 300 mm 5 x 5 mm pribl. 0,5 20,0 m² 
300 x 300 mm 10 x 5 mm pribl. 1,0 10,0 m² 
300 x 300 mm 10 x 10 mm pribl. 2,0 5,0 m² 

 
Podlaga:  
Podlaga mora biti pred fugiranjem dobro osušena. Fuge je treba izpraskati in morajo biti proste zasedene 
malte ali lepila. Vpojne obloge predhodno nalahno zmočite z vodo,. Različne stopnje poroznosti podlage ter 
različne širine in globine fug lahko povzročajo tvorjenje madežev. Široke fuge ploščic se lahko uporablja 
samo pri ploščicah z majhno poroznostjo. 
 
Široke fuge ploščic se sme pri lepilu, ki se normalno suši, obdelati šele po približno 2 dneh, pri fleksibilnem 
lepilu po 24 urah in pri hitrem fleksibilnem lepilu po pribl. 2 urah. 
 
Skladiščenje: suho in strokovno. 
 
Sestavine: Cement, dodatki, dodatne snovi. 
 
Dobavna oblika: 
antracitna: 10-kg vrečka 
siva:  10-kg vrečka, 20-kg vreča 
srebrno siva: 10-kg vrečka 
 
Napotek: 
Tehnični podatki se nanašajo na 20 °C/65 % relativne zračne vlage. Upoštevajte navodila na embalaži. 
 
Proizvod vsebuje cement in reagira na vlago/vodo alkalično. Zato zaščitite kožo in oči. V primeru stika 
načeloma sperite z vodo. V primeru stika z očmi nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Glej tudi natis na 
vrečki. 
 
Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh ni mogoče prenesti na vsak primer 
uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si 
pridržujemo tehnične spremembe. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji. 
 

Nadaljnje informacije preko:  
direktne številke servisne službe:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Poštni predal 100561 Sägetstrasse 5 Poštni predal 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp/Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


