
Alkalmazható fal- és padlóburkolatok fugázására 5-15 mm fugaszélességig, bel- és kültéren. 
 
3,5 -3,7 l víz : 15 kg Sopro MFT 532. 
5,8 -6,2 l víz : 25 kg Sopro MFT 532.
 
Minimum 2 perc.
 
Kb. 3 perc. Ezután keverje át még egyszer alaposan az anyagot.
 
Kb. 2 óra. A megszilárdult fugázó anyagot sem vízzel, sem friss anyaggal nem szabad ismét bedolgoz-
hatóvá tenni! 
 
Kb. 24 óra elteltével. 
 
Kb. 48 óra elteltével.
 
+5°C-tól +30°C-ig dolgozható be (aljzat, levegő, anyag).
 
5 - 15 mm.
 
Kb. 0,8 kg/m² 20 × 20 x 1 cm csempeméret és kb. 5 mm fugaszélesség esetén. 
 
Száraz helyen, raklapon, eredeti csomagolásban 12 hónapig tárolható.
 
15 kg-os zsák, 25 kg-os zsák. 
 
 
 
 
 
 

Építőkémia felsőfokon

Sopro MFT  
Széles fugázó
naturweiß 12 · jurabeige 33 · braun 52 · anthrazit 66 · manhattan 77 · zementgrau 20 · steingrau 22 ·

www.sopro.hu

 

Felhasználási terület
 

Keverési arány 

 
Keverési idő

 
Érési idő

 
Beldolgozási idő 

 
Járható

 
Terhelhető

 
Bedolgozási hőmérséklet

 
Fugaszélesség

 
Anyagszükséglet

 
Tárolás

 
Kiszerelés 

 

Cement alapú, trassz tartalmú fugázó anyag 5-15 mm fugaszélességhez.
Vízálló, ellenáll a hőmérsékletingadozásnak. Kiváló az oldaltapadása és 
nagy védelmet biztosít kivirágzás ellen.

 Különösen alkalmas szívó ké pes kerámiákhoz,  
 mint pl.: kerámia csempék
 Padlóra, falra
 Kül- és beltérre
 Padlófűtéshez és teraszokhoz
 Töredezésmentes szilárdulás
 Jó kötési tulajdonságok
 Kiváló színtartóképesség
 5-15 mm fugaszélesség
 krómszegény az 1907/2006/EK szerint
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Biztonságtechnikai
előírás

Tulajdonságok

Az aljzat előkészítése

Sopro Hungária Kft. • 2092 Budakeszi, Bianka utca 14. • Tel.: 23/458-046 • Fax: 23/458-048 • info@sopro.hu • www.sopro.hu
Nyitva tartás: H-Cs: 8.00 - 16.00 P: 8.00 - 13.00

Az eb ben a leírás ban ol vas ha tó ada tok ter mék leírá sok, ame lyek ta pasz ta la taink ra és vizs gá la taink ra tá masz ko dó ál ta lá nos uta lá sok, és nem 
alkalmazhatóakkonkrét,egyesesetekre.Azittfelsoroltadatoknemképezhetiksemmifélekártérítésiigényalapját.Szükségeseténkérjük,forduljonműsza
ki ta nács adóink hoz! A változtatás jogát fenntartjuk!

A Sopro MFT hidraulikusan kikeményedő, kiváló oldaltapadással rendelkező fugázó anyag mázat kímélő 
márvány töltőanyaggal. A megszilárdult habarcs vízálló, ellenáll a hőmérséklet ingadozásnak és a nagy 
mennyiségű trassz tartalma miatt kiváláló védelmet biztosít a repedések és a mészkivirágzás ellen.

A fugahézagot a csemperagasztó megkötése előtt alaposan ki kell tisztítani. Meg kell várni, amíg a csem-
peragasztó a burkolat alatt teljesen kikeményedik. Vékony ágyazatba fektetett kerámia burkolatokat 
legkorábban 24 - 48 óra elteltével lehet kifugázni. Vastag ágyazatba fektetett kerámia burkolatoknál az 
ágyazóhabrcsnak teljes mértékben ki kell száradni a fugázás megkezdése előtt. A kiszáradás időtartama 
nagy mértékben függ az adott építkezés helyszínén lévő körülményektől és az időjárástól. A fugahéza-
gokat nem szabad előnedvesíteni. 

25 kg Sopro MFT 532-t keverjen 5,8 - 6,2 l (15 kg Sopro MFT 532 keverjen 3,5 - 3,7 l ) vízzel krémes, 
homogén, de még bedolgozható állagú masszává keverőszárral. 3 perc érési idő elteltével keverje át ala-
posan még egyszer a habarcsot. Az MFT 532 kb. 2 órán keresztül bedolgozható.
 
A Sopro MFT 532-t gumisimítóval vagy fugázókanállal dolgozza be átlós irányban a fugahézagba úgy, 
hogy a keresztmetszete teljes mértékben megteljen és tömör legyen. Miután a fugázó anyag meghúzott, 
ebben az esetben az anyag mattá válik (kb. 10-15 perc), a csempe- vagy padlóburkolaról mossa le tiszta, 
nedves szivaccsal az anyagmaradékot. Ismételje meg még egyszer a lemosást nedves szivaccsal vagy fuga-
lemosó készlettel. Miután a fugázó anyag teljesen kiszáradt, törölje le tiszta, száraz kendővel a burkolat 
felületéről a habarcsfátylat. A friss fugát a kikeményedés szakaszában a kedvezőtlen környezeti hatások
- mint magas hőmérséklet, napsugárzás, szél, eső, fagy, stb. - által okozott gyors kiszáradástól védeni kell. 

A savas közeg – a töménységétől függően – a cement alapú fugázó habarcsot megtámadhatja és károsít-
hatja, ezért savas vegyhatású tisztítószer alkalmazásakor a gyártó hígításra vonatkozó előírását pontosan 
be kell tartani. Savas vegyhatású tisztítószer alkalmazása esetén a tisztítandó felületet alaposan elő kell 
nedvesíteni, majd a takarítás után bő vízzel le kell öblíteni. 

20 °C-os szobahőmérsékletre és 65%-os relatív páratartalomra vonatkoznak. 
Nagyobb hőmérséklet rövidíti, alacsonyabb meghosszabbítja az időtartamot.

Keverőszár, rozsdamentes kőműves kanál, gumi fugabehúzó, fugabehúzó, fugázó szivacs, görgős lemosó 
készlet. A szerszámok közvetlen használatuk után vízzel tisztíthatók.

Strukturált, durva, nem simított vagy nem polírozott felületű kerámia burkolóanyagok esetén végezzen 
próbafugázást, és győződjön meg arról, hogy a cement- és pigmentmaradékok lemoshatók-e a burkolat-
ról. Nem vállalunk felelősséget vastag ágyazatú fektetésnél bekövetkező elszíneződésekre, melyek a nem 
megfelelő tisztaságú hozzáadott homok vagy a határoló építőanyagok elszíneződést előidéző anyagtar-
talma miatt kelezkeznek. Ne kezdje meg a fugázást +5°C alatt, fagyott aljzaton illetve, ha a munkálatok 
alatt vagy után fagy várható.

Jelölés az EU Nr.127/2008 (CLP) rendelete alapján.
GH505, GH507
Jelölés: veszélyes
Portlandcementet tartalmaz. Vízzel vagy nedvességgel érintkezve lúgos kémhatású, ezért a szemet és a 
bőrt védeni kell. Alkalmazásakor az épitőanyagokra/vegyszerekre vonatkozó általános biztonsági előírá-
sokat vegye figyelembe.

Veszély jelzés: H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okozhat. H317 Allergiás bőrreakciót 
válthat ki. H335 Légúti irritációt okozhat.

Biztonságielőírások: P102 Gye rme kek ke zé be ne ke rül jön! P261 A port ne lélegezze be. P280 Mun ka 
köz ben vi sel jen meg fe le lő vé dő kesz tyűt, védőöltözéket, védőszemüveget és arcvédőt. P302+P352 BŐR-
REL VA LÓ ÉRINT KE ZÉ S; Lemosás bő szappanos vízzel.   P305+P351+ P338 SZEMMEL VA LÓ ÉRINT KE ZÉ S; 
Sok vízzel mossa le.  perceken keresztül ala po san öb lít se ki vízzel. Amennyiben valaki kontaktlencsét 
visel, lehetőség szerint vegye ki. Öblítse a szemét tovább, és for dul jon or vos hoz. P310 Azonnal forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P332+P313 Bőr irritáció esetén: kérje orvosa tanácsát/segít-
ségét.

GISCODE ZP1: krómszegény az 10907/2006/EK szerint.
Krómszegény az 1907/2006/EK szerint
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