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POLYCOLOR 

 
Цветна фугираща смес 

 
 

 
 
ОПИСАНИЕ:   
Цимент, железооксидни бои, хидрофобна прахообразна добавка и 
други подобрители, контролиращи времето на свързване. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

За фугиране на фаянс, теракота, мраморни облицовки, гранит, 
гранитогрес, каменни облицовки, цепени плочи, дялани плочи, 
тухлени зидарии, зидария от стъклени тухли, керамична мозайка и 
много други. 
 
ИНСТРУКЦИИ ЗА  РАБОТА: 
1. Подготовка на основата. 
Към 1 кг от сместа се прибавя 0,300 - 0,350 л вода и се разбърква на 
ръка или с механична бъркалка до получаване на хомогенна смес. 
Остава се да престои 15-20 мин., за да се разтворят 
модифициращите добавки, след което се разбърква отново. Така 
приготвената смес е готова за работа. Нанася се с гумена 
маламашка, диагонално на плочите. След частично втвърдяване на 
материала, фугите се оформят и полират с влажна дунапренова 
гъба, преди напълно да се втвърдят. 
 
2. Подготовка на материала . 
Непосредствено преди употреба към 3 тегловни части суха 
шпакловка се прибавя 1 тегловна част вода. Разбърква се 
посредством механична бъркалка до получаване на хомогенна 
смес. Разтвора се оставя да престои 10 минути за да се разтворят 
модифициращите добавки, след което се разбърква отново. Така 
приготвената смес е готова за употреба. 
 
3. ИЗБОРНА  ИНСТРУМЕНТИ 
Съд  за приготвяне на фугиращата смес 
Електрическа бормашина с бъркалка 
Шпакла 
Маламашка с гумен ръб 
Гъба 
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Суха кърпа 
 
3. Допълнителни указания . 
След залепване на плочките се изчаква 24 часа за изсъхване на 
лепилото. Преди запълване на фугите същите се почистват с четка 
или друг подходящ предмет.  
За фугиране на плочките се използва маламашка с гумен ръб. След 
запълване на фугите се изчаква 10 мин. и с мокра гъба се почиства 
лицевата страна на плочките. Вземате влажна гъба и без натиск 
оформяте самите фуги. Остатъчния сух циментов филм се 
отстранява със суха кърпа. Изчаква се 24 часа за пълното 
изсъхване на фугите.  
С цел запазване качествата на продукта да не се  добавят  други 
материали.  
 
ВНИМАНИЕ! 
Горните указания не заменят професионалната подготовка на 
изпълнителя! 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
1 Времесвързване, начало не по-малко от 60 min 
2 Якост на сцепление между фаянс след 72 часа не по-малко от 
0,3 MPa 
3 Якост на огъване след 7 дни не по-малко от 2,0 MPa 
4 Якост на натиск след 7 дни не по-малко от 4,0 MPa 
5 Пукнатиноустойчивост няма пукнатини 
6 Светлоустойчивост - няма изменение на цвета след 16 часа 

 
 
РАЗХОДНА  НОРМА 

0,5 кг при фуга 4 мм 
 
ОПАКОВКА 
 Трислойни хартиени торби с полиетиленова защита от влажност. 
Тегло на опаковките: 
1 кг  
 
СРОК  НА  ГОДНОСТ И СЪХРАНЕНИЕ 
18 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, 
подредени върху дървени палети, в сухи и проветриви складови 
помещения. 
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Фирма „МУЛТИИМПЕКС” ЕООД гарантира качеството на своите 
продукти. Фирмата не гарантира за начина на употребата им. 
Изпълнителя трябва да направи собствени проби за 
конкретната цел на приложение на продуктите ако не се 
използват по предназначението дадено от производителя. 
Всички дейности от изпълнителя трябва да са съобразени с 
изискванията и правилата за безопасна работа при извършване 
на строителни работи! 
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