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Alapelvek

A kerámia- és a természetes kőburkolat hosszú élettartama szempontjából elsődleges, hogy a megfelelő fugázó
anyagot válasszuk. Ezeket a burkolatokat olyan mechanikai
terhelés éri, amit a fugázóhabarcsnak - az adott burkolat használati módjától függetlenül - hosszú időtartamon
keresztül minden károsodás nélkül el kell viselnie.

Ügyeljen a következőkre:
Közlekedés által okozott terhelés
(teherautók, gyalogosok, stb.) miatt
bekövetkező kopás a fugafelületen
Vegyi terhelés
(savak/lúgok)

Már a tervezés időszakában elemezni kell, hogy a használat során milyen terhelés éri majd a burkolandó és kifugázandó felületet. Így elkerülhetjük a fugázó anyag helytelen
kiválasztásából adódó későbbi károsodásokat.

A járdaszerkezet dilatációja a hőmérsékletingadozás miatt
Tisztítás módja (pl.: magasnyomás) és
időtartama
Burkolóanyag
(természetes kövek, kerámia, stb.)
Fugázás helyszíne
(víz alatt, ivóvíztartályok, stb.)
Fuga szélessége, mélysége, színe

Csempe

Természetes kő

Térkő

A számos, különböző felhasználási területre alkalmas speciális fugázó anyagot fejlesztettünk ki,
tulajdonságaikat a következő oldalakon részletezzük.
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Alapelvek

A fugázó anyagoknak ugyanúgy, mint az ágyazóhabarcsoknak, bizonyos követelményrendszernek kell megfelelniük.
Az európai DIN EN 13888 szabvány (ill. az 13007. ISO
norma 3. része) tartalmazza és pontosan meghatározza
ezeket a követelményeket.
A DIN EN 13888 szabvány szerint a cement alapú fugázó
anyagok CG, a műgyanta alapú fugázó anyagok pedig RG
jelzést kapnak:

CG  cement alapú fugázó anyag
RG  műgyanta fugázó anyag
A cement alapú fugázó anyagokat az alap és járulékos tulajdonságaik alapján értékelik. Az alaptulajdonságokat a CG1
jelzés, a járulékosakat pedig CG2 jelzés mutatja.

A műgyanta alapú fugázó anyagok a DIN EN 13888
szerint RG jelzést kapnak, ami azt jelenti, hogy az anyagös�szetételük alapján magasabb követelményeknek is eleget
tesznek.

Követelmény Vizsgálati elj.

RG tulajdonságok
Kopásállóság

≤ 250 mm3

EN 12808-2

Hajlítószilárdság száraz tárolás után

≥ 30 N/mm2

EN 12808-3

Nyomószilárdság száraz tárolás után

≥ 45 N/mm2

EN 12808-3

Zsugorodás

≤ 1,5 mm/m

EN 12808-4

Vízfelvétel 240 perc után

≤ 0,1 g

EN 12808-5

CG1
Kopásállóság

≤ 2000 mm3

Hajlítószilárdság száraz tárolás után

≥ 2,5 N/mm3

Hajlítószilárdság nagy hőingadozásnak kitéve

≥ 2,5 N/mm3

Nyomószilárdság száraz tárolás után

≥ 15 N/mm3

Nyomószilárdság nagy hőingadozásnak kitett tárolás után

≥ 15 N/mm3

Zsugorodás

≤ 3 mm/m

Vízfelvétel 30 perc után

≤5 g

Vízfelvétel 240 perc után

≤ 10 g

CG2 W, CG2 A és CG2 WA (CG1-hez kiegészítés)
Kiemelkedő kopásállóság

≤ 1000 mm3

Csökkentett vízfelvétel 30 perc után

≤ 2g

Csökkentett vízfelvétel 240 perc után

≤ 5g

A Sopro epoxi fugázó anyagai alkalmasak csempe- és
üvegmozaik fektetésére is, mivel a DIN EN 12004 (ragasztóanyagokra vonatkozó szabvány, lásd. 1. fejezet) szerint is
bevizsgálták, és minősítették.
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EN 120
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N
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N
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Ajánlott termékek

pai szabvá
ró

ny

Eu

Ipari létesítmények
CG2 WA
8
NE
N 138

8

DI

Sopro TitecFuge® breit
3 – 30 mm
Cement alapú, gyorsan kikeményedő, nagy
szilárdságú, trassz tartalmú fugázó habarcs,
az EN 13888 CG2 WA szerint erősen igénybe
vett területekre. Ellenáll a mechanikai terhelés
nek, rendkívül kopásálló a Mikrodur® finomcementnek köszönhetően.
Alkalmas kerámia, mázas kerámia, klinker,
kőagyag, hasított kő, beton, természetes kő
lapok kifugázására.
Különösen jól alkalmazható műhelyekben, moso
dákban, nagyüzemi konyhákban; műgyanta
alapú fugázó anyagok alternatívájaként.

Mechanikai és vegyi terhelésnek kitett fuga ipari létesítményekben
(élelmiszer-feldolgozó ipar).

pai szabvá
ró

ny

Eu

Uszoda
CG2 WA
8
NE
N 138

8

DI

Sopro TitecFuge® breit
3 – 30 mm
Cement alapú, gyorsan kikeményedő, nagy
szilárdságú, trassz tartalmú fugázó habarcs,
az EN 13888 CG2 WA szerint erősen igénybe
vett területekre. Ellenáll a mechanikai terhelés
nek, rendkívül kopásálló a Mikrodur® finomcementnek köszönhetően.
Alkalmas kerámia, mázas kerámia, klinker, kőagyag, hasított kő, beton, természetes kő lapok
kifugázására.
Különösen jól alkalmazható az uszodákban megszokott kerámia burkolatokhoz, melyekhez fedő
kövek és számos előre gyártott elem is tartozik.

Nagy szilárdságú, cement alapú fugázó anyag a szokásos uszodai kerámia
burkolattal víz alatti környezetben.
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Ajánlott termékek

pai szabvá
ró

ny

Eu

Wellness fürdők
CG2 WA
8
NE
N 138

8

DI

Sopro TitecFuge® plus
1 – 10 mm
Cement alapú, gyorsan kikeményedő, nagy
szilárdságú, trassz tartalmú fugázó habarcs,
az EN 13888 CG2 WA szerint erősen igénybe vett
területekre. Ellenáll a mechanikai terhelésnek,
rendkívül kopásálló a Mikrodur® finomcementnek köszönhetően.
Égetett kerámia, kőporcelán gres, beton és természetes kő burkolatok ragyogó színű, mészfátyol-mentes fugázásához. Különösen ajánljuk
üveg, porcelán és kismozaik fugázásához.
Uszodákban, wellness fürdőkben és zuhanyzókban a műgyanta alapú fugázó anyagok
alternatívájaként alkalmazható.
Különleges hatású fugákhoz keverjenek a Sopro
TitecFuge® plus-hoz Sopro Glitter gold vagy silber
csillámport.

Nagy szilárdságú, finom szemcséjű fugázó anyag pl.: wellness fürdők, kisméretű csempével, lappal illetve üvegmozaikkal történő kialakításához..

Ivóvíztárolók
Bevizsgált burkoló rendszer
ivóvíz tározókhoz:
Sopro Fugenbreit TW (FTW 533)
Fugaszélesség: 5–20 mm
Cement alapú fugázóhabarcs kerámia csempék
és lapok kifugázására víztárolókban, élelmiszeripari létesítményekben és uszodákban.

Szigorúan ellenőrzött és jóváhagyott, hidraulikusan kötő fugázóhabarcs
ivóvíz tározókhoz.

Ivóvíz
tartályhoz
alkalmas
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Sopro’s No. 1 TW
Cement alapú flexibilis ragasztó a DIN EN 12 004
alapján C1 TE minősítésű, kerámia csempék és
lapok fektetéséhez ivóvíz tartályokban (KTW ajánlások alapján).
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Ajánlott termékek

pai szabvá
ró

ny

Eu

Freccsenő víznek kitett felület
CG2 WA
8
NE
N 138

8

DI

Sopro DF 10®
flexibilis fugázó
1 – 10 mm
Cement alapú, flexibilis, gyorsan megszilárduló és terhelhető, a DIN EN 13 888 alapján CG2 WA minősítésű fugázó anyag minden
fajta kerámia és természetes kő burkolat
egyenletesen csillogó és cementfátyol-mentes
fugázásához
A penészfoltok és mikroorganizmusok elleni
megerősített védelem valamint a mészfátyol
mentesség hosszú ideig szép, csillogó
fugaképet biztosít kül- és beltéren illetve nedvességnek kitett területeken. Az alkalmazott
gyöngyeffektus és Hydrodur® technológia garantálja a víz- és szennytaszító képességet valamint
az antibakteriális tulajdonságokat. Úszómedencék
fugázásához Sopro TitecFuge® plus és breit,
Sopro FEP® plus ill. Sopro FEP schlank vagy Sopro
Topas® epoxi fugázót ajánljuk. Különleges optikai
hatás eléréséhez a Sopro DF 10®-etSopro Glitter
gold vagy silber csillámporral nemesíthetjük.

Freccsenő víznek kitett felület (pl.: lakások fürdőszobája), víz- és szennytaszító
fugázattal ellátott tusolóval gyengén szívóképes kerámia (kőporcelán gres lap)
burkolaton.

pai szabvá
ró

ny

Eu

Kerámia csempék (szívólépes kerámia)
CG2 WA
8
NE
N 138

8

DI

Sopro Saphir® S
flexibilis fugázó
2 – 5 mm
Cement alapú, flexibilis, víz- és szennytaszító
fugázó habarcs gyöngyeffektussal, az EN 13888
szabvány szerinti CG2 WA minősítésű.
Egyaránt alkalmas szívóképes és nem szívóképes
kerámia burkolatok fugázására. Rendkívül kön�nyen tisztítható és antibakteriális. A szép fugaképet sokáig biztosítja a finom és sima fugafelület
valamint a kiváló színtartóság.
Különösen jól alkalmazható nedves, vizes helyiségekben.

Még mindig nagyon gyakran burkolnak falfelüteket szívóképes kerámia
csempével.
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Ajánlott termékek

pai szabvá
ró

ny

Eu

Kőporcelán gres lapok fugázása (gyengén szívóképes kerámiák)
CG2 WA
8
NE
N 138

8

DI

Glasplatten

pai szabvá
ró

ny

Eu

Napjainkban közkedveltek a kőporcelán gres lap burkolatok, melyek általában gyenge nedvszívó képességűek.
CG2 WA

Hőnek kitett felület

Flexibilis, hidraulikusan kötő fugázóhabarcs hőhatásnak nagymértékben
kitett területen, pl.: erkélyen vagy padlófűtés esetén.
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8
NE
N 138

8

DI

Sopro DF 10®
flexibilis fugázó
1 – 10 mm
Cement alapú, flexibilis, gyorsan megszilárduló és terhelhető, a DIN EN 13 888 alapján
CG2 WA minősítésű fugázó anyag minden
fajta kerámia és természetes kő burkolat
egyenletesen csillogó és cementfátyol-mentes
fugázásához. A penészfoltok és mikroorganizmusok elleni megerősített védelem
valamint a mészfátyol mentesség hosszú
ideig szép, csillogó fugaképet biztosít külés beltéren illetve nedvességnek kitett területeken. Az alkalmazott gyöngyeffektus és
Hydrodur® technológia garantálja a víz- és
szennytaszító képességet valamint az antibakteriális tulajdonságokat. Felhasználható kültéren és víz alatti környezetben valamint vékony
lapok és csempék (≤ 4 mm) fugázásához.
Különleges optikai hatás eléréséhez a Sopro
DF 10®-et Sopro Glitter gold vagy silber csillámporral nemesíthetjük.
Sopro Brillant® PerlFuge
flexibilis fugázó
1 – 10 mm
Cement alapú, gyorsan kikeményedő, flexibilis, víz- és szennytaszító, DIN EN 13888:
CG2 WA minőségű fugázó anyag gyöngyeffektussal, mindenfajta kerámia burkolat,
betonkő és természetes kövek valamint üvegmozaik fektetéséhez kiemelkedő bedolgozási tulajdonságokkal. Különösen ajánljuk gyengén nedvszívóképes kerámiákhoz, pl.: kőporcelán gres
lapokhoz.
A hosszantartó, szép fugaképet a finom és
sima felülete, az antibakteriális tulajdonsága és
tartós színei biztosítják
Különösen alkalmas nedves és vizes helyiségek,
nagyobb szennyeződésnek kitett lakások, uszodák, élelmiszeripari üzemek valamint padlófűtés
burkolatának kifugázására.
Sopro FL plus
flexibilis fugázó
2 – 20 mm
Cement alapú, flexibilis, gyorsan kikeményedő és terhelhető valamint fagynak kiválóan
ellenálló fugázó anyag kül- és beltéri keskeny és széles fugák mészfátyol mentes,
csillogó kialakítására falon és padlón, a DIN EN
13 888 alapján CG2 WA minősítésű. Kiváló
fugázási és lemosási tulajdonságokkal valamint
optimális töltöttségi fokkal rendelkezik.
Alkalmazható égetett kerámiák, kőporcelán
gres lapok, beton és természetes kövek, kerámia hasított kövek, üveg burkolóanyagok illetve klinker padlólapok fugázására.
A penészfoltok és mikroorganizmusok elleni
megerősített védelem valamint a cementfátyol-mentesség hosszú ideig tartósan csillogó
fugaképet biztosít a beépített gyöngyeffektus
és a Hydrodur® technológia garantálja a fuga
víz- és szennytaszító tulajdonságát. Padló- és
falfűtéshez is alkalmazható.
Sopro Glitter gold vagy Sopro Glitter silber-rel
keverve, egyedi, csillogó fugakép alakítható ki
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Ajánlott termékek

pai szabvá
ró

ny

Eu

Nagy felületek fugázása
CG2 WA
8
NE
N 138

8

DI

Sopro FL floor
flexibilis fugázó
1 – 10 mm
Cement alapú, extra módon iszapolható,
ragyogó színű. rendkívül szilárd és gyorsan kikeményedő, a DIN EN 13 888 alapján
CG2 WA minőségű fugázó anyag közepes és
nagy méretű padlófelületek gyors kifugázásához. Kiválóan alkalmas irodaházak, szupermarketek, ipari csarnokok padlófelületeinek
fugázására valamint ahol a hátat kímélő, állva
történő munkavégzést előírják
Kerámiákhoz, kőporcelán gres lapokhoz,
beton és természetes kövekhez valamint minden fajta mozaik fugázására is alkalmazható.
A mészfátyol mentesség biztosítja a tartósan szépen csillogó fugaképet bel- és külterületen valamint a nedvességtől terhelt területeken. Padlófűtéshez is alkalmazható. .

Nagy felületek fugázásához a legmegfelelőbb a Sopro FL floor – mely iszapolható.

pai szabvá
ró

ny

Eu

Természetes kövek fugázása
CG2 WA

Természetes kövek elszíneződés és mészkivirágzásmentes fugázása a megfelelő fugázó anyaggal.

8
NE
N 138

8

DI

Sopro DF 10®
flexibilis fugázó
1 – 10 mm
Cement alapú, flexibilis, gyorsan megszilárduló és terhelhető, a DIN EN 13 888 alapján CG2 WA minősítésű fugázó anyag minden
fajta kerámia és természetes kő burkolat
egyenletesen csillogó és cementfátyol-mentes fugázásához.
A penészfoltok és mikroorganizmusok
elleni megerősített védelem valamint a
mészfátyol mentesség hosszú ideig szép,
csillogó fugaképet biztosít kül- és beltéren
illetve nedvességnek kitett területeken. Az
alkalmazott gyöngyeffektus és Hydrodur®
technológia garantálja a víz- és szennytaszító
képességet valamint az antibakteriális tulajdonságokat. Különleges optikai hatás eléréséhez
a Sopro DF 10®-et Sopro Glitter gold vagy silber
csillámporral nemesíthetjük.
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Ajánlott termékek
Üvegmozaik fugázása
DI

EN 120
04

N

DI
N

88

R2 T RG
E N 13 8

Sopro FEP plus
epoxi fuga
Kétkomponensű epoxigyanta habarcs és
ragasztó nagy terhelésnek kitett kerámia
csempék és járólapok ragasztásához és fugázásához - a DIN EN 13 888 alapján RG, a DIN
EN 12 004 alapján pedig R2 minősítésű - amelyek agresszív víz, vegyi anyagok, savak (kérjük, nézze meg az erre vonatkozó táblázatot!), természetes zsírok és nagy nyomás hatásának vannak kitéve. Üveg, porcelán és
kisalakú mozaiklapok ragasztásához és fugázásához.
Kereskedelmi és ipari létesítményekbe,
laboratóriumokba, üzemi konyhákba és
úszómedencékbe (termál vízhez), erkélyekhez, teraszokhoz és padlófűtéshez.

pai szabvá
ró

ny

Eu

Sopro epoxi fugákkal fugázott üvegmozaik..

CG2 WA
8
NE
N 138

8

DI

Sopro DF 10®
flexibilis fugázó
1 – 10 mm
Cement alapú, flexibilis, gyorsan megszilárduló és terhelhető, a DIN EN 13 888 alapján CG2 WA minősítésű fugázó anyag minden
fajta kerámia és természetes kő burkolat és
mozaik egyenletesen csillogó és cementfátyol-mentes fugázásához.
A penészfoltok és mikroorganizmusok
elleni megerősített védelem valamint a
mészfátyol mentesség hosszú ideig szép,
csillogó fugaképet biztosít kül- és beltéren

illetve nedvességnek kitett területeken.

Cement alapú, ragyogó fugázat üvegmozaikban.
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Az alkalmazott gyöngyeffektus és Hydrodur®
technológia garantálja a víz- és szennytaszító
képességet valamint az antibakteriális tulajdonságokat. Felhasználható kültéren és víz
alatti környezetben valamint vékony lapok és
csempék (≤ 4 mm) fugázásához. Úszómedencék fugázásához a Sopro TitecFuge® plus és
breit, Sopro FEPi® plus ill. Sopro FEP schlank vagy
Sopro Topas®epoxi fugázót ajánljuk. Különleges
optikai hatás eléréséhez a Sopro DF 10®-et Sopro
Glitter gold vagy silber csillámporral nemesíthetjük.
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Ajánlott termékek
Műgyanta fugák savterhelésnek kitett területeken
EN 120

DI

04

N

DI

N

DI

E N 13 8

EN 120

DI

88

R2 T RG
N

Kétkomponensű epoxigyanta habarcs és
ragasztó nagy terhelésnek kitett kerámia
csempék és járólapok ragasztásához és fugázásához - a DIN EN 13 888 alapján RG, a DIN EN
12 004 alapján pedig R2 minősítésű - amelyek
agresszív víz, vegyi anyagok, savak (kérjük,
nézze meg az erre vonatkozó táblázatot!),
természetes zsírok és nagy nyomás hatásának
vannak kitéve.

04

N

88

R2 T RG

Sopro FEP plus
epoxi fuga

E N 13 8

Műgyanta alapú fuga savval és vegyszerekkel szennyezett üzemcsarnokban (akkumulátortöltő üzem).

Sopro FEP 604
epoxi fuga
Három komponensű, rendkívüli igénybevételnek is ellenálló epoxi fugázóhabarcs.
Agresszív víznek, vegyszereknek, savaknak
(vegye figyelembe az ellenállóképesség táblázatot), természetes zsíroknak, magas nyomással történő tisztításnak kitett kerámia csempék
és lapok fugázására ajánljuk. Alkalmas erkélyek, teraszok ipari csarnokok, laboratóriumok, nagyüzemi konyhák, úszómedencék
(termál fürdők) fugázására, fal- és padlófűtéshez. Géppel is kiválóan felhordható.

pai szabvá
ró

ny

Eu

Szennyvíztárolók fugázása
CG2 WA

Fekáliának és szulfátnak ellenálló fuga csatornákban és állattelepeken.

8
NE
N 138

8

DI

Sopro TitecFuge® breit
3 – 30 mm
Cement alapú, gyorsan kikeményedő, nagy
szilárdságú, trassz tartalmú fugázó habarcs, az
EN 13888 CG2 WA szerint közüzemi csatornák
járható részeinek, pl.: tiszta vizes medencék vízcserélőjének és túlfolyójának vagy vegyes vizű
csatornák lábazatainak kifugázására.
Alkalmazható mosdókban, fürdőkben, istállókban. Rendkívül ellenálló a dörzsöléssel és az
agresszív anyagokkal szemben.
Kerámia lapok, fél- és negyedköríves kerámia
elemek fugázásához.
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Fugázóhabarcsok víz- és savterheléshez, ipari alkalmazásra,
kerámia és térkő burkolatokhoz

Ajánlott termékek
Vízáteresztő fugázás
Sopro EPF 2-K
Kétkomponensű, vízáteresztő, oldószermentes, vízemulgeáló epoxigyanta fugázó anyag
térkövek, természetes kövek, klinker lapok fugázásához bel- és kültéren, házak és udvarok bejáratánál, kertekben, járdákon, előterekben, belső
kertekben, de normál igénybevételű területeken
is, mint pl.: gyalogos övezetek.

Vízáteresztő fugázó anyag elszivárogtatásra alkalmas térkő felületek kialakításához kültéren..

Lásd 13. fejezet:
„Felületek rögzítése magánés közterületeken“
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Lásd 13. fejezet:
„Felületek rögzítése magánés közterületeken“
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Nagy szilárdságú, cement alapú, só- és fagyálló fugázó anyag nagy forgalmú utak burkolatának kialakítására.

Sopro PFM HF
flaszter fugázó habarcs
5 – 30 mm
Cement alapú, gyorsan szilárduló fugázóhabarcs természetes kövek és betonburkolat
speciális fugázásához nagy igénybevételnek
kitett területeken. A trassztartalom megakadályozza a mészkivirágzást. Különösen alkalmas
közepes és erős forgalmi terhelésű utcák,
sétálóutcák, kertek ill. gőznek és nagy hőingadozásnak kitett területek fugázására.

Sopro BSF 611
beton térkő fugázó
5 – 30 mm
Cement alapú, trassztartalmú, gyorsan
kötő fugázó anyag speciálisan kertben, nyilvános területen lévő beton térkő burkolatok
valamint az útépítésben közepes és nagy
igénybevételnek kitett kövek kifugázására.
Ellenáll a fagynak és a szórósónak.
Különösen a beton térkövek tulajdonságaival
(pl.: szilárdság, hőmérséklethez való igazodás)
hangolták össze.
Végtelenített építmények előállításához,
mint például csatornák, utak, körforgalom és
nagy felületekhez, mint például piacterek.

Fugázóhabarcsok víz- és savterheléshez, ipari alkalmazásra,
kerámia és térkő burkolatokhoz

2.1

Sopro termékrendszerek a
fenntartható építéshez
Fugázó
anyag
Szigetelő
anyag

Rendszerfelépítés vázlatos rajza

Emissziószegény fugázó anyagok*

örn yezetk

Sopro Saphir® S
DGNB:
4-es legmagasabb
minőségi besorolás,
8. sor**

ím

élő

nk

ím

élő
ím

élő
ím

nk

yo

Sopro FL plus
DGNB:
4-es legmagasabb
minőségi besorolás,
8. sor**

Nag

Sopro DF 10
DGNB:
4-es legmagasabb
minőségi besorolás,
8. sor**

örn y ezetk

yo

yo

yo

nk

örn y ezetk

Nag

Nag

Nag

nk

élő

***
örn y ezetk

Sopro TitecFuge®
plus
DGNB:
4-es legmagasabb
minőségi besorolás,
8. sor**

élő
ím

ím

élő
ím

nk

yo

    *
**
***

Sopro SanitärSilicon
DGNB:
4-es legmagasabb
minőségi besorolás,
12. sor**

örn y ezetk

Nag

Sopro KeramikSilicon
DGNB:
4-es legmagasabb
minőségi besorolás,
12. sor**

nk

yo

yo

örn y ezetk

Nag

Nag

nk

élő

Emissziószegény szigetelő anyagok*
örn y ezetk

Sopro MarmorSilicon
DGNB:
4-es legmagasabb
minőségi besorolás,
12. sor**

Termékeinkről teljes áttekintést a fenntarthatósági brossúráinkban talál.
DGNB (Fenntartható Építés Német Védjegye) alapján az értékelés „ENV1.2 Kockázatok a helyi élővilágra“ (2015).
A Sopro DF 10® összes színére érvéyes, kivéve tiefblau, signalrot és weinrot.

51

Jegyzetek

