
 

 

CE 33 
COMFORT 
Fugirna masa za 
zapolnjevanje 
fug širine do 8 
mm 
 
ZNAČILNOSTI 
 vodoodporna 
 enostavna uporaba 
 gladka in brez razpok 
 enostavno čiščenje 

PODRUČJE UPORABE 

Za zapolnjevanje fug pri notranjih in zunanjih talnih in 
stenskih keramičnih, steklenih in porcelanskih ploščic, ki 
so položene na neobdelane podlage in kjer ni potrebna 
kemična odpornost fug. Diletacije, fuge v kotnih prede-
lih, fuge med steno in tlemi ter fuge v sanitarijah je po-
trebno zatesniti s sanitarnim silikonom Ceresit CS 25.  

PRIPRAVA PODLOGE 

Podloga in lepilo za ploščice morata biti popolnoma  suhi 
in trdi. Robove ploščic in fuge je potrebno dobro očistiti 
od ostankov lepila in druge umazanije. Fuge je potrebno 
pred nanosom fugirne mase rahlo navlažiti, s tem se za-
gotovi enakomerna absorbcija fugirne mase. 

UPORABA 

CE  33 vsipajte v izmerjeno količino čiste, hladne vode 
in mešajte, dokler ne dobite maso enakomerne barve brez 
grudic. Pripravljeno maso nanašajte v fuge s pomočjo 
gumijaste lopatice ali trde gobe. Po začetnem sušenju 
odstranite višek fugirne mase s pomočjo vlažne gobe. V 
primeru, da se fugirna masa prehitro suši, jo je treba na-
vlažiti. Suhi film, ki nastane na ploščicah po fugiranju, 
odstranite s mehko in suho krpo. Ne uporabljajte zarjave-
lega orodja in  posode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CG2Ar (PN-EN: 13888) 
 
 

OPOMBE IN OPOZORILA  

Uporaba je možna le v suhih pogojih in pri temperaturah 
zraka in tal od +5 do +25°C. V primeru, da so pogoji dela 
drugačni, bo sušenje in strjevanje fugirne mase daljše ali 
krajše od navedenega. Prekomerna količina vode pri pri-
pravi zmesi lahko povzroči pokanje in zmanjšano 
vzdržljivost fugirne mase. Nabiranje vlage pod ploščica-
mi, neenakomerno doziranje vode, pretirano glajenje fu-
girne mase in neenaki pogoji sušenja lahko povzročijo 
razliko v barvi fugirne mase. Dokler ni fugirna masa po-
polnoma trda in suha, jo je potrebno čuvati pred dežjem, 
roso in temperaturami nižjimi od +5°C. Sveža fugirna 
masa se lahko odstrani z vodo, strjena fugirna masa pa se 
lahko odstrani le mehansko.   
CE 33 vsebuje cement in v kontaktu z vodo reagira al-
kalno. Zaštitite kožo in oči. V primeru stika s očmi izpe-
rite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika 
s kožo  izperite z vodo.  Če pride do zaužitja,  takoj poi-
skati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo 
izdelka.  

ROK UPORABE 

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje pri skla-
diščenju na suhem in v orginalnom pakiranju. Datum 
proizvodnje je odtisnjen na embalaži. 
Embalažo uporabitite za recikliranje le v primeru, ko je 
popolnoma prazna. Posušene in strjene ostanke fugirne 
mase odstranite na mesta, namenjena za gradbene od-
padke. 
 
 
 



 

 

TEHNIČNI PODATKI 
Gostota:  ca 1,1 kg/dm³ 
______________________________________________ 
Razmerje mešanja: približno 0,64 l vode na 2 kg 
                  približno  1,6 l vode na 5 kg 
__________________________________________ 
Čas uporabe: do 90 minut 
______________________________________________ 
Možnost hoje: po 24 urah 
______________________________________________ 
Odpornost na temperaturo: od –30 do +70°C 
______________________________________________ 
Okvirna poraba pri običajni debelini ploščic: 
 

Velikost ploščice  
[cm] 

Širina fuge 
[mm] 

Količina CE 33 
[kg/m2] 

5 x 5 2 0,5 
5 x 5 3 0,7 

10 x 10 2 0,4 
15 x 15 3 0,4 
10 x 20 3 0,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proizvajalec:  
Henkel Poland, Poljska 
 
 
Distributer za SLO: 
 
Henkel Slovenija d.o.o. 
Industrijska ulica 23 
2506 MARIBOR 
SLOVENIJA 
www.ceresit.si 
 
 

 


