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WIM ODŚWIEŻACZ DO FUG
PREPARAT DO ODŚWIEŻANIA I RENOWACJI
STARYCH FUG CEMENTOWYCH
Przywraca starej fudze pierwotny i świeży kolor
Umożliwia zmianę dotychczasowego koloru
Eliminuje przebarwienia
Wyrównuje różnice kolorystyczne
Zmniejsza nasiąkliwość
Łatwy do czyszczenia
Do stosowania na ścianach i posadzkach
ZASTOSOWANIE:
Odświeżacz do fug to gotowy do użycia preparat polimerowy przeznaczony do przywracania
starym fugom cementowym nowego wyglądu. Poprzez nałożenie na ich powierzchni specjalnej
powłoki w odpowiednim kolorze można odnowić kolor fugi, przykryć trudne do usunięcia
zabrudzenia użytkowe, zlikwidować występujące rożnice kolorystyczne, wyeliminować plamy
i przebarwienia, nadać fudze nowy inny kolor.
WŁAŚCIWOŚCI:
Odświeżacz do fug jest specjalnym preparatem polimerowym na bazie żywic akrylowych
służącym do pokrywania powierzchni starych fug wewnątrz pomieszczeń, na ścianach
i posadzkach. Posiada konsystencję łatwą do nakładania oraz dużą zdolność do maskowania
niedoskonałości starych fug. Po nałożeniu i wyschnięciu Odświeżacz do fug jest odporny
na działanie wody, domowych środków czystości, ścieranie oraz utratę koloru pod
wpływem światła.
ZUŻYCIE:
Zużycie preparatu zależy od formatu płytek i szerokości spoiny. Opakowanie 160 g produktu
pozwala na pokrycie około 15m2 okładziny ceramicznej wykonanej z płytek 30x30 cm
i szerokości 4 mm.
SPOSÓB UŻYCIA:
Spoiny, na ktore nakładany ma być odświeżacz do fug muszą być suche, dokładnie oczyszczone
z kurzu, tłuszczu, wykwitow wapiennych i solnych oraz innych substancji zmniejszających
przyczepność. Przed użyciem pojemnik z preparatem należy energicznie wstrząsnąć tak, aby
jego zawartość dokładnie się wymieszała do jednolitej konsystencji. Następnie przyłożyć
pojemnik aplikatorem do powierzchni fugi, lekko docisnąć i po wypłynięciu preparatu
z pojemnika rozprowadzić go aplikatorem jednolitą warstwą po powierzchni fugi. Do uzyskania
zadowalającego efektu wystarcza zwykle zastosowanie jednej warstwy jednak w razie potrzeby,
szczegolnie przy nakładaniu odświeżacza w jasnych kolorach na ciemne fugi czynność należy
powtorzyć. Po upływie 40 minut od nałożenia odświeżacza, po jego wniknięciu w spoinę
i wstępnym utwardzeniu można przystąpić do usuwania nadmiaru preparatu z brzegow
płytek. Nadmiar odświeżacza zetrzeć z brzegow płytki szorstką gąbka. Należy robić to ruchami
okrężnymi a nie wzdłuż spoin. Przed użyciem gąbkę należy zwilżyć wodą. Okładzinę ceramiczną,
na ktorej zastosowano odświeżacz do fug można obciążać lekkim ruchem pieszym już po
upływie 2 godzin. Pełne obciążenie takiej okładziny w tym rownież mycie wodą jest możliwe
po upływie 24 godzin.
DANE TECHNICZNE (w temperaturze +20°C):
Temperatura pracy: +5°C do +30°C
Zużycie: ok. 3 – 5 m2 z opakowania 160 ml
Czyszczenie płytek: po ok. 2 – 4 godz.
Pełna wytrzymałość: po 2 dniach
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Opakowanie: 160 ml.
Kolor: dostępny w gamie kolorow WIM
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Wyrob należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od + 5°do + 30°C w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, 24 miesiące od daty produkcji.
UWAGA:
Odświeżacza do fug nie stosować w miejscach ciągłego kontaktu z wodą (np.
basenach). Preparatu nie należy również stosować przy płytkach porowatych,
nasiąkliwych oraz o powierzchni uniemożliwiającej usunięcie nadmiaru preparatu.
W razie wątpliwości przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę skuteczności
czyszczenia.

