
Fuga wielofunkcyjna, idealna do dużych formatów. 
Doskonała do gresu, kamienia naturalnego i syntetycznego 
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+ Estetyczna: gładka, zwarta powierzchnia 
+ Trwała: łatwa do czyszczenia i odporna na 

obciążenia chemiczne i mechaniczne 
+ Bezpieczna: certyfikat EC1 o niskiej emisji lotnych 

substancji organicznych 
+ Wodoodporna, odporna na pleśń i bakterie 
+ Wszechstronna: do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego oraz do powierzchni poddanych 
stałemu zanurzeniu w wodzie 

+ Szybka i łatwa w stosowaniu: długi czas użycia  
(45‘),  gotowa do eksploatacji już po 6 godzinach

Można ją zmywać niezwłocznie po naniesieniu, bez 
długotrwałego czekania.
Do szczelin fugowych o szerokości do 10 mm, idealna 
do rektyfikowanych płytek. 
Do podłóg i ścian z systemami grzewczymi. Kolory 
dopasowane do kolorów fug silikonowych DEKOSIL. 

CG2 WA
EN 13888
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WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE: DEKOGROUT+ jest specjalną hybrydową, szybko utwardzalną 
fugową zaprawą proszkową wykonaną z cementu, zaawansowanych technologicznie polimerów, 
kruszyw o dobranym uziarnieniu i specjalnych dodatków; Idealna do fugowania wszelkiego rod-
zaju okładzin ceramicznych na podłogach i ścianach, na wielu różnych podłożach, posiadająca 
wyjątkowe właściwości wodoodporne, a także odporna na chemiczne i mechaniczne agresywne 
środki czyszczące. Opracowana, aby utwardzać się szybko i bez skurczu, nadaje się do fugowa-
nia nawet delikatnych wyrobów z kamienia naturalnego, które w kontakcie z innymi produktami 
mogą ulec odbarwieniu lub deformacjom. DEKOGROUT+ jest bardziej odporna na plamy, pleśń 
i bakterie i gwarantuje lepszy wygląd, większą odporność na starzenie i czyszczenie fug. 
Fuga DEKOGROUT+ jest dostępna w 13 kolorach.
OBSZARY ZASTOSOWAŃ: DEKOGROUT+ może być stosowana do fugowania w obszarach 
wewnętrznych i zewnętrznych, do mozaik szklanych, każdego rodzaju i formatu płytek 
ceramicznych i kamieni naturalnych, nawet tych podlegających zmianom wymiarów i skłonnych 
do przebarwień. DEKOGROUT+ może być stosowana do szczelin o szerokości do 10 mm, w 
łazienkach, prysznicach, tarasach, pokojach, balkonach, a także fasadach, basenach, 
powierzchniach handlowych, na pływających i ogrzewanych jastrychach, wszędzie tam, gdzie 
okładzina ma wyróżniać się pięknem, trwałością, higieną i łatwością czyszczenia.

Zapoznać się z kartą techniczną na stronie www.benfer.it

Dane techniczne produktu
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Baza:     Specjalne cementy, kruszywa mineralne, dodatki nowej generacji
Gęstość pozorna:   1,20 kg / dm³
Szkodliwość:    Nie. Możliwe podrażnienie oczu i skóry w kontakcie z produktem
Łatwopalność:    Nie
Proporcje mieszania:   22-24% wody czyli 0,55-0,60 l wody na worek 2,5 kg
Czas mieszania:    2 -3 minuty (mieszalnik 300-500 ob. / min)
Konsystencja:    zaprawa tiksotropowa
Masa objętościowa pasty:   1,80 kg / dm³
Temperatura stosowania:   od + 5 ° C do + 35 ° C
Czas przydatności do użycia:  45 minut w + 23 ° C
Ruch pieszy:    po 6 godzinach*
Pełne obciążenie:   po 24 godzinach*
Ostateczne utwardzenie:   po 7 dniach*
Spełnia wymagania:   EN 13888 CG2WA
Odporność na wilgoć:   doskonała
Oporność na proces starzenia:  doskonała
Odporność na temperaturę:  od -30 ° C do + 90 ° C
Przechowywanie i okres przydatności 18 miesięcy w suchym miejscu, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu; 
    otwarte torby muszą być ponownie szczelnie zamknięte i zużyte tak szybko, jak to możliwe
    * w 23 ° C i 50% wilgotności względnej


