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2800 FUGATECH
Kullanıma Hazır, Esnek Derz Dolgu  

Tanımı

Esnek, küf ve mantar oluşumuna dirençli, su itici, 

kullanıma hazır, 1-6 mm derz aralığı için uygun, akrilik 

esaslı derz dolgu malzemesidir.

 

Uygulama Alanları

— Her tip ve ebattaki seramik, cam mozaik 

gibi kaplama malzemelerinin derz boşluklarının 

doldurulmasında kullanılır. 

— FUGATECH iç mekanda yatay ve düşeyde, 

FUGATECH RUSTİK ise dış mekanda düşey 

uygulamalarda mükemmel sonuç verir. 

— Yüksek esnekliği sayesinde dış cephe 

kaplamalarının ve esnek malzemelerin derzlerinde 

kullanılabilir. 

Özellikleri

— Zor kirlenir, kolay temizlenir.

— Düşük su emiciliğe sahiptir. 

— Damlacık etkisi sayesinde su iticiliğe sahiptir. 

— Esnekliği sayesinde titreşim ve deformasyonları 

tolere edebilir.

— Küf ve mantar oluşumuna dirençlidir.  

— Çatlamaz.

— Aşınmaya dayanıklıdır. 

— 3 farklı renk seçeneğine sahiptir.  

— Kullanıma hazırdır. Pratik ve temiz çalışma imkanı 

tanır.

— Kıvamı sayesinde kolay uygulanır. 

Uygulama Talimatı

— Derz dolgu uygulaması öncesinde yapıştırıcı 

kürlenmiş olmalıdır. 

— Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan 

tamamen arındırılmalıdır. Derz arası derinliği seramik 

kalınlığının en az 2/3’ü kadar olmalıdır.  

— FUGATECH uygulamaya başlamadan önce 

2-3 dakika kuvvetlice karıştırılarak kremsi kıvama 

getirilmelidir. Uygulama talimatında belirtilmeyen 

herhangi bir katkı katılmamalıdır.

— FUGATECH uygulandıktan 10 dakika sonra yüzey, 

iyice sıkılmış sulu olmayan nemli bir sünger yardımı 

ile sadece 1 kez derzi düzeltme amacıyla yumuşak 

dairesel hareketlerle silinmelidir. FUGATECH’in 

derzden boşalmayacak kadar kuruduğundan emin 

olduktan sonra (23°C’de 14 saat sonra) yüzeyde 

kalan kalıntılar hafif nemli bir bez ile temizlenmelidir. 

Güneşte beklemiş veya emiciliği yüksek kaplama 

malzemelerinin arasında, direk güneş, rüzgar 

gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan 

uygulamalarda bu süre kısalabilir. Sünger sık 

aralıklarla temizlenmelidir. 

— Uygulamadan sonra eller yıkanmalıdır. Uygulama 

aletleri ürün kurumadan önce su ile kolaylıkla 

temizlenebilir. Ürün tamamen kuruduktan sonra 

ise uygulama aletleri aseton gibi solventler ile 

temizlenebilir. 

Uyarılar

— Uygulama esnasında gerektiğinde harç 

karıştırılarak kremsi kıvam korunmalıdır. Ürün kapağı 

uzun süre açık bırakılmamalıdır.

— Sürekli suya maruz kalan (yüzme havuzu vb.) 

alanlarda kullanıma uygun değildir.

— Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 

başvurunuz.

— Dış cephe uygulamalarında kalın dolgulu versiyon 

FUGATECH RUSTİK kullanılmalıdır.

Depolama

— Kuru ortamda depolanmalıdır. 

—  Açılmamış orjinal ambalajında, 5°C-35°C arasında 

kuru ortamda depolanmalıdır.

Ambalaj

— 3 kg plastik kova.

Teknik Özellikleri (23°C ve %50 Bağıl Nem)

Genel Bilgiler

Görünüm Beyaz, bej, gri renkli pasta

Yoğunluk 1,7 ± 0,1 kg/m3

Katı Madde İçeriği ≥ %85

pH 8,00 ± 0,5

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı (+10°C) - (+35°C)

Üzerinde Yürüyebilme Süresi yada Hafif

Yaya Trafiğine  Dayanım Kazanma Süresi > 48 saat

Tüketim Bkz. Sayfa 47 Epoksi-Akrilik Derz Dolgu Tüketim Tablosu

Performans Bilgileri

Yaşlanmaya Dayanımı İyi

Esneklik Ekstra esnek

Sertlik (Shore D) ~ 50

Sıcaklık Dayanımı (-15°C) - (+70°C)

Kalekim ––––––––––– Derz Dolgu Malzemeleri

* Standart üretim 3 kg olup, miktarın fazla olacağı 

projeler için ambalaj miktarı artırılabilir.

* Ürünün kalın dolgulu versiyonu olan FUGATECH 

RUSTİK 1-10 mm arası derz boşluklarının 

doldurulmasında kullanılır. Minimum 500 kg’lık 

siparişlerde ve özel renk istekleri doğrultusunda 

üretilebilir.

2015_kkim_katalog_V4.indd   52 4/15/15   11:16 PM


