
Platinum Flexfugázó
FX 66

BEST

www.murexin.com/best4you

Magasabb flexibilitás és vízlepergető hatás!

• finomabb szemszerkezet
• gyorsabb száradás
• magasabb végszilárdság
• világosabb fehérségi fok (fehér színnél)
• műanyag vödör a könnyebb hordozhatóságért 

és az egyszerűbb tárolásért
• 1-6 mm fugaszélesség

PRÉMIUM MINŐSÉG
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

KÖNNYŰ MUNKAVÉGZÉS
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY 



A BEST4YOU termékkel bízhat abban, hogy minimális erőfeszítéssel, kevés 
idővel, optimális feldolgozási tulajdonságokkal és kiváló minőséggel éri el a 
legjobb eredményt.

FX 66 Platinum Flexfugázó

BEST

www.murexin.com/best4you

www.murexin.com
Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen fi nden Sie unter 

PRÉMIUM MINŐSÉG
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

KÖNNYŰ MUNKAVÉGZÉS

Az FX 66 PLATINUM Flexfugázó könnyen és egyszerűen 
bedolgozható a fugákba. Különösen a nem nedvszívó burkolatoknál 
az új fugázóhabarcs egyenletesen és gyorsan húzható. Az FX 65 Profi 
Flexfugázóhoz képest gyorsabban szárad és magasabb végszilárdság 
érhető el, 1 - 6 mm fugaszélességig használható. 
Az FX 66 PLATINUM Flexfugázóval egy magasabb minőségű fuga 
alakítható ki, mely összhangban van a nagyformátumú burkolólapok 
folyamatos térhódításával. Flexibilitásban a maximumot nyújtja!
Az FX 66 PLATINUM Flexfugázó átvette elődjétől a jól bevált 
vízlepergető hatást, a fehér szín pedig világosabb fehérségi fokkal 
érhető el. 

Magasabb flexibilitás és vízlepergető hatás!

Terméktulajdonságok
Poralakú, élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, nagyon finom 
szemszerkezetű, nagy szilárdságú, vízlepergető flexibilis 
fugázóhabarcs. Egyenletesen és gyorsan húzható, valamint 
könnyen és egyszerűen bedolgozható a fugába akkor is, ha 
nem szívóképes a burkolat. Gyors és egyszerű feldolgozást, 
valamint további munkavégzést tesz lehetővé. A magas 
kopásállóságú fugázóanyag alacsony vízfelvétele 
megakadályozza a foltképződést. 
Kül- és beltérben 1-6 mm fugaszélességig falra és padlóra 
alkalmazható. Víz- és szennyeződéstaszító. Alkalmas 
kerámiacsempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz, valamint 
természetes kövekhez és greslapokhoz is. Padlófűtésnél, 
valamint vizes helyiségekben, teraszra és erkélyre is 
alkalmazható.

Műszaki adatok
Szín: szürke, fehér, ezüstszürke, manhattan, cementszürke, 
jázmin, bahama, selyemszürke, mogyorókrém, homokszürke, 
camel, szaniter szürke, mogyoróbarna, bali, bazalt, antracit, fekete 
(lásd fugaszínminta) 
Fugaszélesség: 1-6 mm 
Vízigény: fehér: kb. 0,30 l/kg; bali, antracit: kb. 0,23 l/kg; 
fekete kb. 0,20 l/kg;
Ajánlott keverési idő: kb. 2 perc
Feldolgozási idő: kb. 30 perc
Feldolgozási hőmérséklet: +5°C - +35 °C között
Járható: kb. 2-4 óra után
Teljesen terhelhető: kb. 24 óra után
Kiszerelés: 6 kg műanyag vödör

GROSSFORMAT
LARGE SIZE

XXL

NATURSTEIN
NATURAL STONE 

FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR HEATINGPERLEFFEKT

PEARL EFFECT

FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR HEATING

A legfrissebb műszaki adatlapot, biztonsági adatlapot és általános szerződési feltételeket a www.murexin.hu címen találja meg.

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY 




