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Visoko fl eksibilna fugirna masa s »pearl efektom«!

• Za notranjo in zunanjo uporabo
• Za stenske in talne površine
• Visoko fl eksibilna
• Visoko odporna na obrabo
• Primerna tudi za naravni kamen
• Za fugiranje fug širine od 1-6 mm
• Pakiranje v priročnem vedru (6 kg)

PREMIUM KAKOVOST

PRIJAZNO DO OKOLJA 

MAKSIMALNA UCINKOVITOST

ENOSTAVNO ZA UPORABNIKA



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

Z izdelkom iz skupine BEST4YOU se lahko zanesete, da boste dobili 

najboljši rezultat z najmanj napora. Delo opravite v kratkem času, z 

optimalnimi lastnostmi obdelave in vrhunsko kakovostjo.

Platinum fleksibilna 
fugirna masa  

BEST

www.murexin.si

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.w.mumummmumummumumumumumumuu
D s jDaDDDDDaDaaDDaDDaaDaD sssssssssss jjjjjjjjjjjjjj

Za novo fl eksibilno fugirno maso FX 66 PLATINUM je 

med drugim značilna izjemno hitra in enostavna obdela-

va. Vtiranje mase v fuge je gladko in prožno, še posebej 

pri nevpojnih površinah omogoča masa enakomerno in 

hitro vezavo ter sušenje.

Dodatna prednost je tudi t.i »pearl efekt«, ki zagotavlja 

fugam dolgotrajno vizualno estetiko in prispeva k privlač-

nemu videzu celotnega ambienta. 

Visoko fl eksibilna fugirna masa s »pearl efektom«!

Lastnosti izdelka
Fleksibilna fugirna masa v prahu, primerna za uporabo na po-

vršinah, ki prihajajo v stik s hrano, odporna na vodo in zmrzal. 

Zagotavlja super gladko površino s »pearl efektom«. Odlikuje jo 

nizka absorpcija vode in visoka odpornost na obrabo. Prepre-

čuje nastanek cvetenja.

Primerna za zapolnjevanje fug širine 1-6 mm, za notranjo in zu-

nanjo uporabo. Za fugiranje keramičnih oblog, mozaikov, na-

ravnega kamna, porcelanskih plošč, … Primerna za uporabo 

na površinah s talnim gretjem ter v vlažnih prostorih, na terasah 

in balkonih.

Tehnične lastnosti:
Barve: siva, bela, srebrno siva, manhattan, cementno siva, jas-

min, bahama, svileno siva, lešnik, peščeno siva, camel, sani-

tarno siva, oreh rjava, bali, bazalt, antracit, črna

Širina fuge: 1-6 mm

Poraba vode: bela: 0,3 l/kg; bali in antracit 0,23 l/kg; črna 0,20 

l/kg; vse ostale barve 0,25 l/kg

Pripravljena masa naj počiva 3 min pred uporabo

Čas obdelave: ca. 30  min pri temperaturi +5 do +35°C

Pohodnost: po ca. 2-4 urah

Končne trdnosti: po ca. 24 urah
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Najnovejši tehnični list, varnostni list in splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletnem mestu www.murexin.si
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