
 

CE 40 
aquastatic 
Elastična fugirna masa do 8 mm 
 

 

LASTNOSTI 
 Elastična  

 Vodotesna  

 Zelo dobra oprijemljivost 

 Popolna obstojnost barv 

 Popolnoma gladka 
 Silica Active tehnologija zagotavlja: 

o povečano odpornost proti razpokam in 
praskam; 

o optimizirano barvno odpornost in homoge-
no površino; 

o optimiziran čas sušenja – zelo primerno za 
gres. 

 Odpornost na plesen in umazanijo zahvaljujoč „Tri-
oProtection“ zaščiti in „Aquastatic“ učinku. 

 Primerna za porcelan, keramiko, steklo, mozaik, na-
ravni kamen, in marmor. 

 Za notranjo in zunanjo uporabo; vlažna področja, 
talno gretje, balkoni, terase ipd, 

 

PODROČJA UPORABE 

Za fugiranje keramičnih, steklenih in kamnitih ploščic 

(tudi za marmor), na navpičnih in vodoravnih površinah. 

Zaradi visoke stopnje hidrofobnosti (vodonepropustnosti) 

fugirne mase (aqua-statični učinek), se kapljice vode za-

držujejo na površini in ne prodirajo v njeno strukturo. Ta 

prednost omogoča uporabo fugirne mase na mestih, ki so 

posebej izpostavljena vodi, kot npr. v kopalnici, kuhinji 

itd. Primerna je za notranjo in zunanjo uporabo. Priporo-

ča se v primeru polaganja ploščic na neravne površine: 

sistemi talnega gretja, iverica in mavčne plošče.  

CE 40 ustreza standardom PN-EN 13888:2004, razred 

CG2 ArW (visoka in trpežna odpornost) 

PRIPRAVA PODLAGE 

Površine, ki jih fugiramo, morajo biti trdne in suhe. S fu-

giranjem pričnite šele, ko je lepilo popolnoma suho. Pred 

pričetkom fugiranja preverite primernost fugirne mase 

CE 40 za ploščice. Očistite robove ploščic in jih navlaži-

te z gobo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CG2 ArW (PN-EN:13888) 

 

 
 

 

 

Fugirna masa doseže popolno hidrofobnost (vodone-

propustnost) 5 dni po uporabi. 

UPORABA: 

V izmerjeno količino čiste in hladne vode dodajte ustrez-

no količino fugirne mase CE 40. Mešajte tako dolgo, da 

dobite homogeno maso, brez grudic. Maso nanesite na 

površino z gumijasto ali plastično lopatico.  

V roku 15 minut odstranite ostanke fugirne mase z vlaž-

no in čisto gobo. Suhi film odstranite z mehko krpo. 

 

OPOZORILO 

Dokler se fuge popolnoma ne posušijo, jih zaščitite pred 

dežjem, roso in nižjimi temperaturami od +5°C.  

Zaradi intenzivnega drgnjenja fug pri čiščenju, se te lah-

ko poškodujejo in postanejo hrapave. Vlažna podlaga 

pod ploščicami, različno doziranje vode, neenakomerni  

pogoji sušenja lahko povzročijo neenakomerno barvo fu-

ge. Fugirna masa CE 40 vsebuje cement, ki v vodi reagi-

ra alkalno. Pred fugiranjem kamnitih in marmornih plo-

ščic ter mozaika je priporočljivo testiranje na manjši po-

vršini. V primeru stika s kožo takoj temeljito sperite z 

vodo. V primeru stika z očmi sperite z dosti čiste vode in 

poiščite zdravniško pomoč. Hraniti izven dosega otrok. Z 

objavo te tehnične informacije vse predhodne prenehajo 

veljati.  
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SKLADIŠČENJE 

Rok uporabe: najmanj 24 mesecev od datuma odtisnje-

nega na embalaži. Skladiščiti v suhem prostoru in v ori-

ginalno zaprti embalaži. 

TEHNIČNI PODATKI  
______________________________________________ 

Razmerje mešanja: 0,6 l vode na 2 kg 

                              1,5 l vode na 5 kg 

______________________________________________ 

Čas uporabe:  do 2 ur. 

______________________________________________ 

Temperatura uporabe: od +5 do +25oC 

______________________________________________ 

Možnost hoje:  po 9 urah. 

______________________________________________ 

Temperaturna odpornost: od –30 do +70oC 

______________________________________________ 

Povprečna poraba: od 0,4 do 0,7kg/m2, odvisna od ve-

likosti ploščic in širine fug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvajalec: Henkel Avstrija 

 

Distributer za Slovenijo:  

Henkel Slovenija d.o.o.,  

Industrijska ulica 23,  

2506 Maribor, Slovenija,  

Tel.: 02 / 22 22 281 

 www.ceresit.si  

  
 

http://www.ceresit.si/

