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Техничко Упатство

RENOFUGA

Придржувајте се до техничкото упатство

Се употребува за фугирање на плочки од керамика, мермер, гранит, вештачки 
камен и мозаик, поставени на внатрешни и надворешни површини.

• Цемент и други полнила
• Адитиви за подобрување на карактеристиките на обработката

Масата за фугирање нанесете ја со гумена шпатула дијагонално влечејќи ја врз 
фугите се додека не се пополнат. Кога материјалот малку ќе се засуши, исчистете ги 
остатоците од малтерот од плочките со сунѓер или сунѓереста пердашка. До целосно 
сушење, материјалот треба да биде заштитен од мраз, брзо сушење (директна сончева 
светлина, ветер) и дожд. Да не се употребува на температури пониски од +5oC. Да не 
се меша со други материјали. 

СОСТАВ

Подлогата мора да биде сува, исчистена од прашина, отпадоци и остатоци од 
лепакот. 

ПОДГОТОВКА 
НА ПОДЛОГАТА

• Одлично ја исполнува фугата
• Поседува висок степен на цврстина
• Отпорнa на смрзнување
• Отпорна на абење
• Погодна за подно греење
• Потполно водонепропусна по 1 ден.
• Можност за избор на голема палета на бои

ОСОБИНИ

Страна 1 од 2

ОПИС НА 
ПРОИЗВОДОТ

Содржината од една вреќа Renofuga  се промешува со 5 литри чиста вода. Се меша 
со рачен миксер се додека не се добие хомогена смеса без грутки. 

ПОДГОТОВКА 
НА МАЛТЕРОТ

ОБРАБОТКА 
И УСЛОВИ НА 
ОБРАБОТКА

МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ НА ПЛОЧКИ ПОСТАВЕНИ 
НА ЅИДНИ И ПОДНИ ПОВРШИНИ
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PUTZ

ТЕХНИЧКИ 
ПОДАТОЦИ

www.renova.com.mk

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА
Џепчиште /  Тетово
Тел: +389  44 487 300
Факс: +389 44 487 200
info@renova.com.mk 

РЕНОВА АЛБАНИЈА
Воре / Тирана
Тел: +355 48 301 909
Факс: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk 

РЕНОВА КОСОВО
Гуреза / Урошевац  
Тел: +381 290 310 222
Факс: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk 

Техничко Упатство

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. 
Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за 
да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на 
производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на www.renova.com.mk како “PDF” документ или да ги побарате во продавниците.

RENOFUGA

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 
3 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

СКЛАДИРАЊЕ

ИСПОРАКА Renofuga се испорачува во книжни вреќи од 20 кг заштитени од влага.

ВАЖНО! За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни 
листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

Број на производот 5319990620286
Шифра на производот 1000 RF
Вреќи на палета 42
Гранулација 0-0,6 mm
Потребна количина на вода 5 л./вреќа
Мин. дебел. на слојот 5 mm

Потрошувачка на материјал 0,5-0,8 kg/m2 за фуги од 3 mm и 
1,0-1,8 kg/m2 за фуги од 5 mm

Напомена
Вредностите на потрошувачката се 
апроксимативни и многу зависат од 

подлогата и техниката на вградувањето.
Отворено време за работа  во рок од 1 час на температура oд 200C
Време на користење по 2 часа во зависност од температурата
Густина на материјалот ако е сув (EN 1015-10) ca 1200 kg/m3

Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11) 20 N/mm2


