
Fuga cementowa DF10 piaskowo-szary 2.5 kg
SOPRO
Indeks: 24768 Producent: SOPRO

Cena: 94.75 zł

Opis

Fuga szeroka Sopro Flex DF10 Design 18 piasek szary 2,5
kg
Producent: Sopro

Fuga szeroka umożliwia samodzielne wykonywanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu.
Stosowana jest bowiem do wypełniania szczelin pomiędzy kafelkami – ma to za zadanie stworzyć okładzinę kompletną i
szczelną, nieprzepuszczającą wilgoci do podłoży. Takie rozwiązanie zapobiega rozwijaniu się w mieszkaniu grzybów oraz
pleśni. Elegancki kolor piasek szary jest idealny do wnętrz o charakterze klasycznym, ale sprawdza się także w
nowoczesnych aranżacjach przestrzenni. Produkt wykazuje wysoką odporność na szkodliwe działanie wilgoci, więc może
być używany na balkonach oaz tarasach. W naszym asortymencie znajdziesz szeroki wybór fug tej marki i zaopatrzysz się
w preparat najlepiej odpowiadający Twoim oczekiwaniom.

cementowa, elastyczna, szybkowiążąca, o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości, do wszystkich okładzin
ceramicznych i z kamienia naturalnego, o wysokiej odporności na zabrudzenia i wnikanie wody

Długość opakowania 20 cm
Wysokość opakowania 13 cm
Szerokość opakowania 20 cm
Waga brutto 2.5 kg
Obszary zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
Wydajność ok. 1,9 kg/m2 przy płytkach formatu 11,5 x 20 cm i szerokości spoiny ok. 10 mm
Temperatura aplikacji od +5°C do +25°C
Metoda aplikacji paca do fugowania
Szerokość spoiny 1 - 10 mm
EAN 5901740105527
Marka Sopro
Seria DF 10
Rodzaj fugi elastyczna
Okres przechowywania 24 miesiące od daty produkcji w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchych
miejscach, na paletach
Informacje dodatkowe czas dojrzewania: 3-5 minut; czas użycia: 30-40 minut; możliwość chodzenia: po 2 h;
możliwość obciążania: po 12 h; łatwa w czyszczeniu, wysoka odporność na zabrudzenia i wnikanie wody; możliwość
uszlachetnienia złotym lub srebrnym brokatem
Nr referencyjny 1055/2,5
Baza cementowa
Kolor producenta piaskowo-szary



Marka Sopro

Kod produktu 1055/2,5

Gama kolorystyczna odcienie szarości i srebra

Rodzaj Elastyczna

Wielkość opakowania 2.5

Informacje dodatkowe możliwość dodania brokatu

Maksymalna
szerokość spoiny

10

Opakowanie wiadro

EAN 5901740105527

Stan Nowy

Parametry

Zdjęcia
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