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Charakterystyka: Kit do fug Hyd-Ro (Fugenkitt) stosowany jest jako środek wiążący dla pyłu 

powstałego przy szlifowaniu drewna. Pył ze szlifowania musi posiadać 
uziarnienie P100 i nie zawierać resztek wosku i lakieru. Masa wymieszana  
z pyłem po szlifowaniu służy do wypełnienia fug w parkiecie.  

  Nienaganny rezultat osiągany jest tylko wówczas, jeśli przestrzegane są 
poniższe wskazówki. 

 
Podłoża:  Szpachlowane podłoże musi być nośne, czyste od kurzu, oleju, tłuszczu i innych 

pozostałości działających oddzielająco. Może być konieczne, aby podłoże 
zostało przygotowane w wielokrotnym procesie szlifowania. 

 
Obróbka:  Kit do fug Hyd-Ro przed każdym użyciem musi zostać starannie wymieszany. 

Wymieszać kit do fug Hyd-Ro z ok. 10% pyłu powstałego po szlifowaniu drewna 
aż do osiągnięcia stanu pasty możliwej do naniesienia szpachelką. Nanoszenie 
odbywa się za pomocą nierdzewnej, zaokrąglonej szpachelki ze stali 
nierdzewnej. masa wprowadzana jest obficie w fugi 2-krotnie. Większe 
zagłębienia powinny zostać uprzednio wstępnie wypełnione kitem. Po 
wyschnięciu należy zwrócić uwagę na staranne przeszlifowanie. Temperatura 
nanoszenia: Nie nanosić w temperaturze poniżej +15ºC i powyżej 75% względnej 
wilgotności powietrza. (Powietrze obiegowe /podłoże/ Kit do fug Hyd-Ro 
(Fugenkitt). Przy nanoszeniu kit do fug ulega skurczeniu. Lepkość może być 
skorygowana poprzez dodanie odpowiedniej ilości Kitu do fug Hyd-Ro 
(Fugenkitt). Zbyt mocno rozcieńczony materiał może skutkować jego 
osiadaniem w fudze. 

 
Wydajność: Ok. 40 - 80ml/m

2
 w zależności od wielkości fugi. 

  
Czas schnięcia: Przy normalnej grubości warstwy nadaje się do szlifowania po ok. 30 - 40 

minutach. Czasy schnięcia odnoszą się do normalnego klimatu (20ºC i 65% 
względnej wilgotności powietrza). Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację, 
jednakże bez ciągów powietrza. Wyższa wilgotność oraz niższe temperatury  
i większe grubości warstw mogą spowolnić znacznie schnięcie.  

Przyrządy robocze oraz  
ich czyszczenie: Do naszych wodnych lakierów do podłóg oferujemy stosowne przyrządy robocze. 

Nierdzewne szpachelki ze stali szlachetnej, wałek do podłóg oraz szczotki do 
malowania. Tylko przy użyciu odpowiednich przyrządów roboczych można 
uzyskać nienagannie polakierowaną powierzchnię. Natychmiast po użyciu 
przyrządy robocze należy dobrze opłukać wodą.  

 
Wskazówki szczególne: Kit do fug Hyd-Ro dzięki wysokiemu udziałowi cząstek stałych dobrze wypełnia 

pory oraz ma dobra siłę wiążącą i klejącą. Charakteryzuje się łatwym 
nanoszeniem; ma neutralny zapach i zawiera niewielkie ilości substancji 
szkodliwych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proszę odwrócić na drugą stronę! 
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Okres przydatności do  
użycia: Przechowywać i transportować w chłodnym miejscu, ale nie w temperaturze 

poniżej +6ºC. W oryginalnie zamkniętym pojemniku Kit do fug Hyd-Ro można 
przechowywać przez ok. 6 miesięcy. Otwarte pojemniki dobrze zamknąć i szybko 
zużyć. Nie przelewać do pojemników blaszanych: niebezpieczeństwo 
zardzewienia.  

 
Bezpieczeństwo: Także przy obróbce wodnych systemów lakierowych należy przestrzegać 

zwyczajowo obowiązujących przepisów: 
  WGK (Klasa zanieczyszczenia wody): 3 
  Giscode: W 2 
  GefStoffV (Rozporz. dot. mat. niebezp.) -  
  VbF (Rozporz. dot. cieczy palnych): - 
  ADR/RID:  - 
  UN-CODE:  - 
  VBG (Obróbka powłok kryjących): -  
 
 
Proszę przestrzegać: Produkt i wskazówki w tej instrukcji są zgodne z aktualnym stanem techniki. 

Nasze ustne |i pisemne zalecenia dotyczące techniki zastosowania, które 
przekazujemy na bazie naszego doświadczenia i najlepszej wiedzy, nie są 
wiążące i nie stanowią żadnego prawnego stosunku umownego oraz żadnego 
dodatkowego zobowiązania wynikającego z umowy kupna. Nie zwalniają one 
użytkownika z jego obowiązku skontrolowania na własną odpowiedzialność 
istniejącego podłoża oraz przydatności naszych produktów do przewidywanego 
celu zastosowania. W przypadkach wątpliwych należy sprawdzić przydatność 
oraz stosowane ilości poprzez wykonanie powierzchni próbnej. W przypadku 
zmieszania produktów obcych z naszymi produktami, lub w przypadku wspólnej 
obróbki z innymi produktami obcymi nie możemy przejąć jakiejkolwiek gwarancji 
za nienaganną jakość powierzchni. Przy stosowaniu naszych produktów należy 
przestrzegać znormalizowanych zasad zlecania i wykonawstwa robót 
budowlanych (VOB). Obowiązują nasze ogólne warunki dostaw i płatności. 

 
  Powyższa instrukcja powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich jej wersji.  
 
  Stan 09/05 

 


