
Polymeerverf voor het
opfrissen van de kleur
van cementvoegen

TOEPASSING
Fuga Fresca is een gebruiksklare verf voor het
eenvoudig en snel opfrissen of wijzigen van de kleur
van cementvoegen in vloer- en wandbekledingen
binnenshuis.

Voorbeelden van toepassingen
Fuga Fresca kan worden gebruikt om
kleurverschillen in voegen weg te werken, die
bijvoorbeeld zijn ontstaan door een verkeerde
uitvoering ervan, of om lelijke vlekken weg te werken
die door het gebruik zijn ontstaan.

EIGENSCHAPPEN
Fuga Fresca is een polymeerverf op basis van
acrylhars in waterige dispersie. Dankzij de bijzondere
eigenschappen en het uitstekende dekvermogen
zorgt het voor voegen met een gelijkmatige kleur en
met een lagere waterabsorptie, waardoor ze
gemakkelijker te reinigen zijn.

BELANGRIJK
• Gebruik Fuga Fresca niet buitenshuis of op

oppervlakken die continu onder water staan
(zwembaden, bassins enzovoorts).

• In geval van vloeren en bekledingen in cotto of
natuursteen met een poreus en zuigend oppervlak,
mag Fuga Fresca uitsluitend op de voegen worden
aangebracht, om vlekken te voorkomen.

• Breng Fuga Fresca op cementvoegen aan die ten
minste 48 uur zijn uitgehard.

• Gebruik Fuga Fresca niet op epoxyvoegmortels of
op scheidingsvoegen die zijn afgedicht met een
siliconen- of polyurethaankit.

• Gebruik Fuga Fresca niet als verstevigingsmiddel
voor loszittende voegen of voegen met zwakke
mechanische eigenschappen als gevolg van een
verkeerde hydratatie.

• Indien er een groot contrast bestaat tussen de
oude en de nieuwe kleur, kunnen meerdere
behandelingen met Fuga Fresca nodig zijn.

AANBRENGEN
Doseerfles
De fles voor gebruik goed schudden. Verwijder de
dop en breng Fuga Fresca aan door druk op het
voegoppervlak uit te oefenen met het speciale
sponsje. Het voegoppervlak moet schoon zijn en vrij
van losse delen, schimmel en kalkaanslag.
Wacht enkele minuten totdat het product dat op de
voegen is aangebracht, droog is. Verwijder
vervolgens met een vochtige spons eventuele
verfranden van de tegels. Het sponsje van de
doseerfles na gebruik zorgvuldig reinigen.

Emmer
Fuga Fresca is gebruiksklaar.
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Behandelen van 
een cottovloer met
Fuga Fresca

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Vorm: dikke vloeistof

Kleur: verkrijgbaar in 26 kleuren

Volumieke massa (g/cm3): 1,37

pH: 8

Vast residu (%): 58

Brookfield-viscositeit (mPa•s): 10,6
(# 6 - tpm 10)

Dekvermogen (contrastverhouding): 96,93

Vuilaanhechting (UNI 10792): ∆E* 0,27

Slijtvastheid (ISO 11998): goed (na 10.000 cycli)

Weerstand bij de weatherometer 
(ASTM-standaard GI55): ∆E* 0,04

Aanbrengtemperatuur: van +5° C tot +35° C

Beloopbaar: na 2 uur

Wachttijd voor het met water reinigen van 
de bekleding: 24 uur

Schadelijk volgens Richtlijn 1999/45/EG: nee.
Raadpleeg voor gebruik de paragraaf 
“Veiligheidsaanbevelingen” en de informatie op 
de verpakking en in het veiligheidsinformatieblad
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Meng het product voor gebruik zorgvuldig
in de emmer. Breng het product met een
kwast op het voegoppervlak aan, dat
schoon moet zijn en vrij van losse delen,
schimmel en kalkaanslag. Wacht enkele
minuten totdat het product dat op de
voegen is aangebracht, droog is. Verwijder
vervolgens met een vochtige spons
eventuele verfranden van de tegels.

KLEUREN
Fuga Fresca is verkrijgbaar in 26 kleuren.

VERBRUIK
Het verbruik van Fuga Fresca is afhankelijk
van de tegel- en voegafmetingen.

VERPAKKING
Emmers van 1 kg en doseerflessen van
160 g.

HOUDBAARHEID
Fuga Fresca kan in de originele, gesloten
verpakking, onder normale
omstandigheden 24 maanden worden
bewaard. Vorstvrij bewaren

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Fuga Fresca is niet gevaarlijk volgens de
huidige classificatienormen voor
preparaten. Het is raadzaam

beschermende handschoenen en een
veiligheidsbril te dragen en de gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen voor de hantering
van chemische producten in acht te
nemen. Voor professionele gebruikers is
het veiligheidsinformatieblad op aanvraag
verkrijgbaar.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK.

ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en
voorschriften op onze eigen ervaringen
berusten, dienen zij slechts als een
indicatie te worden beschouwd. De
omstandigheden zullen in de praktijk
telkens anders zijn en derhalve zal de
gebruiker, alvorens hij of zij een van onze
producten gaat gebruiken, zelf moeten
nagaan of het product geschikt is voor het
beoogde doel. De gebruiker is dan ook
altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik
van het product.

Referentiemateriaal over dit 
product is op verzoek verkrijgbaar

en op de Mapei website
www.mapei.be en www.mapei.com
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