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fugahabarcsok 
és kitöltők

TC-STUK

Szintetikus gumi alapú műgyanta 
cementfuga habarcsokhoz.



tc-stuk
   

FŐ TULAJDONSÁGOK 
Növeli a kerámialaphoz kötést
Növeli a felületi keménységet
Növeli a rugalmasságot
Növeli a mechanikus behatásokkal szembeni ellenállást
Csökkenti a vízfelvevőképességet

JELLEG 
Fehér folyadék

ELTARTHATÓSÁG 
12 hónapig száraz, fagymentes és hőhatástól mentes helyen 

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
A TC-STUK a TECHNOSTUK G.F. – 2.12., G.G. és Technocolors fugahabarcsok  -
adalékanyagaként alkalmazható, minden olyan helyzetben, ahol a fuga ellenálló
képessége és tömörsége nagyobb kell legyen, porozitása és nedvszívó képessége
azonban kicsi, mint: nagy igénybevételnek kitett burkolatok, fa alapra rögzített  
kerámialapok, kültérben vagy medencében burkolat kerámia lapokhoz, erős és gyakori 
tisztításnak kitett burkolatok esetén (pl. edzőtermek vagy sportközpontok fürdői és zuhanyzói).

A TC-Stuk alkalmazható a cement alapú fugahabarcs kikeverésénél a  -
víz helyett. Az arány 22 és 38% között mozog a por milyenségétől  
függően. A kikevert anyag krémes állagú és könnyen felhordható kell  
legyen. Fugázáskor a lehető legkevesebb anyag maradjon a 
burkolólapok felületén, mert száradás után nehéz feltisztítani.
  

A TC-STUK alkalmazása a víz helyett nem módosítja a fuga színét, de   -
nem ajánlott a TC-STUK-kal kevert anyag összekeverése a vízzel 
kikeverttel, mert akkor különböző porozitás figyelhető meg.
  

TERMÉKÖSSZETÉTEL 
A TC-STUK szintetikus gyantából és vizes diszperziós speciális 
adalékanyagokból áll.  További információkért kérje a biztonsági  
adatlapot műszaki irodánktól.
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ANYAGIGÉNY 25 Kg-os zsákohoz

Technostuk G.F 9,5 liter

Technostuk 2-12 6,5 liter

Technostuk G.G 5,5 liter

Technocolors (5 kg-os zsák) 1,4 liter

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

ne alkalmazza nedvszívó anyagokhoz, mint a cotto, keverje ki vízzel az anyagot  -

ne alkalmazza tűző napon  -

ne alkalmazza dilatációs hézagban vagy mozgásban lévő felületekhez, használja az ACESIL-t vagy a NEUSIL-t -

ne használja a TOPSTUK-kal -

MŰSZAKI ADATOK                   ÉRTÉK
PH 7,5

PS 1,08

Éghetőség                     nem 

ANYAGKIÍRÁS 
A cement alapú fugaanyagok kikeverése – javítandó a tapadást és a felületi ellenállást - szintetikus latex gumival kell történjen,    
mint a Tc-Stuk a Technokolla-tól. 

A Technokolla ajánlja áttekinteni a "tájékoztató megjegyzéseket", amelyek kiegészítik a jelen leírásban szereplőket. 
A dokumentum letölthető pdf formátumban.

Jelen műszaki leírásban illetve munkatársaink szóbeli vagy írásbeli közléseiben szereplő műszaki-alkalmazási tanácsok ügyfeleinket szolgálják, aktuálisan legjobb 
tudásunkat tükrözik. Tekintve, hogy közvetlenül nem áll módunkban a kivitelezésben részt venni és azt elvégezni jelen, információk nem kötelező érvényűek, sem 
jogilag sem más módon harmadik személy számára sem. Ezen információk nem mentesítik a végfelhasználót azon felelőssége alól, hogy kipróbálja a termékeket 
annak megállapítása érdekében, hogy azok alkalmasak e a rendeltetésszerű használatra. Javasoljuk tehát ügyfeleink/ felhasználóink számára, hogy végezzék el a 
szükséges előzetes próbákat a Technokolla termékek alkalmazhatóságának megállapítására. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy jelen műszaki leírást nem váltotta 
fel egy újabb kiadás. Termékeink alkalmazása előtt ajánljuk, hogy töltse le a www.technokolla.com oldalról a legfrissebb műszaki leírást.

Technokolla S.p.A.
Via Radici in Piano, 558 
41049 Sassuolo (MO) • Italy 

Tel. +39 0536 862269 
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