
KEMAPOX FUGA DRAIN
za fugiranje tlakovanih površin

za izdelavo drenažne plasti

za hitro sanacijo

univerzalna in enostavna uporaba

visoke tlačne in natezne trdnosti

pohodnost površine po 12-24 urah, 

   polna obremenitev po 3 dneh

www.kema.si
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080 2886
MUREXIN d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci
T:  02 545 95 00
F:  02 545 95 29
E:  info@murexin.si

SPREJEM NAROČIL

T:  02 545 95 15
F:  02 545 95 84
E:  narocila@murexin.si

Kamnita drenažna obloga

Beton ali ustrezno pripravljena zemljina

Hidroizolacija (opcijsko), odvisna od namena uporabe

Kamnita obloga - KEMAPOX FUGA DRAIN s suhim kremenovim peskom 
FN560S (3,15-5,6 mm) ali FN800S (5,6-8,0 mm) ali MARMORNI KAMENČKI
COLORIT MG 14 (1,0-4,0 mm)

Epoksidna fuga in sanacijska epoksidna masa

Beton ali ustrezno pripravljena zemljina

Ustrezno lepilo (v primeru betonske podlage)

Tlakovana površina (npr. granitne kocke)

Epoksidna fuga KEMAPOX FUGA DRAIN s kremenčevim peskom
BELI SUHI KREMENOV PESEK (1,0-2,0 mm) ali (0,5-1,5 mm) ali (0,1-0,8 mm)

Kamnita drenažna obloga ... 

je lahko enostavno naravna ali unikatno umetniška. Estetsko zanimiva, varna, pohodna ali 
povozna. Izravna neravno podlago ali omogoča naklon. Z vgrajeno hidroizolacijo omogoča 
odvodnjavanje. Debelina 2-5 cm.

Podlaga mora biti pripravljena in utrjena glede na obremenitve, ki so pričakovane, kar pomeni, da 
ne sme prihajati do posedanja ali rahljanja položene zaključne obloge. Tako je že predpriprava 
spodnjega ustroja in posteljice pred polaganjem končne obloge bistvenega pomena.

Epoksidna fuga in sanacijska epoksidna masa 

Epoksidna fuga daje mestnim jedrom ali zasebnim tlakovanim površinam kvalitetno, dolgotrajno 
in hkrati estetsko učinkovito površino. Vpliv prometne obremenitve in vremenskih vplivov je tako 
zmanjšan na minimum, s tem da čiščenje in obnova fug ne predstavljata večino vzdrževalnih del. 
Pohodnost površine je možna že po 24 urah, polna uporaba pa po treh dneh, kar je ključnega 
pomena tako pri novem tlakovanju, kot sanaciji starih površin. Fuga je zračna, prepustna za vodo, 
okolju prijazna in varna za hojo. Primerna za naravni kamen (granitne kocke, granitne plošče), 
cementni kamen, opeko..., (širina fuge min. 1 cm).

Hitra popravila in manjše izravnave na cementno vezanih podlagah izvedemo s t.i. sanacijsko 
epoksidno maso, ki je mešanica KEMAPOX FUGA DRAIN in ustreznega suhega kremenčevega 
peska. Taka sanacija je izredno enostavna za vgradnjo ter omogoča nadaljnje delo v 24-ih urah.

Uporabljeni materiali v detajlih:
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KEMAPOX FUGA DRAIN KEMAPOX FUGA DRAIN

KEMAPOX FUGA DRAIN KREMENOV PESEK
MARMORNI KAMENČKI 
COLORIT MG 14

Kamnita
drenažna obloga
  
Vezivo Pesek Razmerje Obremenitev Pretok vode
 3,15-5,6 mm ali 1 kpl + 50 kg Min. 7 MPa Odličen
 5,6-8,0 mm (2 vreči) peska  

 3,15-5,6 mm ali 1 kpl + 40 kg Min. 10 MPa Odličen
 5,6-8,0 mm (2 vreči) peska

Epoksidna fuga - 
sanacijska epoksidna masa
  
Vezivo Pesek Razmerje Obremenitev Pretok vode
 0,1-0,8 mm ali 1 kpl + 25 kg Min. 13 MPa Dober
 0,5-1,5 mm ali (1 vreča) peska  
 1,0-2,0 mm 1 kpl + 12,5 kg Min. 23 MPa Dober
  peska
  1 kpl + 10 kg Min. 30 MPa Minimalen
  peska
  1 kpl + 7,5 kg Min. 40 MPa Ni pretoka vode
  peska 
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Za pripravo uporabimo navadni gradbeni mešalec. Za eno enoto KEMAPOX FUGA DRAIN potrebujemo 
2 vreči (2 x 25 kg) želenega proda. V mešalec nasujemo prod, ga vklopimo in dodamo istočasno celotno 
količino obeh komponent epoksidnega veziva. Mešamo najmanj 6 minut, nato mešanico vsujemo na 
pripravljeno podlago ter jo enakomerno razporedimo in zgladimo. Z eno mešanico naredimo ca. 1,5 m² 
v debelini 2 cm. Če si pripravljamo manjšo količino, vse komponente ustrezno predhodno stehtamo in 
mešamo v večjem vedru.

Za pripravo uporabimo navadni gradbeni mešalec. Za eno enoto KEMAPOX FUGA DRAIN potrebujemo 
1 vrečo (25 kg) želenega peska. V mešalec nasujemo pesek, ga vklopimo in dodamo istočasno celotno 
količino obeh komponent epoksidnega veziva. Mešamo najmanj 6 minut, nato mešanico vsujemo na 
pripravljeno podlago ter jo enakomerno razporedimo in zapolnimo fuge ali zagladimo luknjo/neravnino. 
Z eno tako mešanico napolnimo ca. 4 m² fug (granitne kocke 10 x 10 cm, širina fuge 1 cm, globina fuga 3 
cm) oziroma zapolnimo ca. 0,5 m² veliko in 2 cm globoko luknjo. Če si pripravljamo manjšo količino, vse 
komponente ustrezno predhodno stehtamo in mešamo v večjem vedru.

Bistvo je očem nevidno:
Unikatna epoksidna vez.

Podrobna navodila za vgradnjo najdete v tehničnem listu na spletni strani www.kema.si.

natur zelenapisana 

rjava

roserdeča

nebesno siva

rumeno belabela ekstra bela

temno siva črna



KEMAPOX FUGA DRAIN

Epoksidno vezivo za pripravo mase za fugiranje 
tlakovanih površin in izdelavo drenažne plasti.

Bistvo je očem nevidno: 
Dolgotrajna obstojnost, trdnost in prepustnost.

MESTNA SREDIŠČA, JAVNI TRGI, PARKI TERASE, BALKONI, STOPNICE DVORIŠČA, DOVOZNE POTI BAZENI OTROŠKA IGRIŠČA

Mestna jedra, trgi ali parki so sinonim za prizorišče raznovrstnih 
dogodkov in s svojimi specifi čnimi lastnostmi oblikujejo življenjsko 
stilsko izbiro družbe in kraja. Pri preoblikovanju urbanega prostora 
v kvaliteten bivanjski prostor, ki zaradi oživitve mestnih središč vse 
bolj vstopa v ospredje in je obenem primeren in privlačen za razvoj 
dejavnosti in izvedbo najrazličnejših vsebin, je občutek za estetiko iz-
rednega pomena. Možnosti je neskončno, le izbrati je potrebno pravo.

Zidani bazeni ponujajo skorajda neomejene možnosti za 
oblikovanje njihove okolice po našem okusu. Ta predstavlja tudi 
pomemben estetski moment, ki naredi končni vtis. Možnosti je 
veliko, pri izbiri pa imejmo v mislih pomen kakovostnih materialov 
in ustrezno odpornost na vremenske vplive. Eno takšnih možnosti 
predstavlja kamnita preproga, ki je na voljo v različnih vzorcih 
kamna in jo lahko uporabimo za atraktivno bazensko obalo. 

Ta pomemben komunikacijski prostor objekta dopolnjuje oziroma 
nadgrajuje notranjost objekta s tem, da podaljša bivalne prostore 
v odprt zasebni ali pol javni prostor. Zaključna obloga na tovrstnih 
površinah je lahko iz različnega materiala (beton, les, ploščice, 
kamen oz. kamnite obloge …). Nove oblike ali nove rešitve, lahko 
takšne površine samo še popestrijo.

Pri ureditvi dvorišč, dovoznih poti in podobnih površin je pomembna 
ureditev odvodnjavanja, drenaže in ponikovalnice, utrditve terena in 
niveliranje padcev. Dobro pripravljeno in utrjeno podlago uredimo z 
domiselnimi rešitvami vseh vrst in vzorcev po naših željah (tlakovci, 
granitne kocke, kamenje, dekorativne drenažne plasti, …).

Pri izvedbi novih otroških igrišč nas vodita kakovost in iznajdljivost, 
saj urejena otroška igrišča spodbujajo medsebojno druženje, osebne 
stike ter aktivno preživljanje prostega časa otrok. Ti pa se morajo 
za brezskrbno igro dobro počutiti. Zato je ob arhitekturi okolica tisti 
element, ki bistveno vpliva na prostor, v katerem se biva in dela. Še 
posebej v zadnjem obdobju doživlja svojevrstno renesanso in posta-
ja bolj in bolj pomemben element arhitekturne krajine.

KEMAPOX FUGA DRAIN je okolju prijazno epoksidno vezivo za dekorativno ureditev okolice 
tako zasebnih hiš, kot javnih površin. V kombinaciji z različnimi peski daje kamnito drenažno 
oblogo ali zapolni fuge površin obloženih z naravnim kamnom ali ploščami.

Vgradnja in vzdrževanje je zelo enostavno, tako nam prihrani čas in denar. Ker obloga ali fuga, 
pripravljena s KEMAPOX FUGA DRAIN ni primerna za rast in nalaganje alergenov, je ugodna 
za zdravje in je praktično nikoli ne bo potrebno zamenjati ali popravljati. Dodatno epoksidno 
vezivo lahko uporabimo za hitra, manjša popravila ali izravnavo betonskih površin. Tako 
sanirana površina bo primerna za nadaljnje delo že naslednji dan.

KEMAPOX FUGA DRAIN je primeren tako za pohodne kot tudi prometne površine, odporen 
na zmrzal, prepusten za vodo - drenaža, za horizontalne in vertikalne površine. Za enostvna 
vgradnjo in vzdrževanje, z dolgo življenjsko dobo.

Področja uporabe KEMAPOX FUGA DRAIN: Dovozne poti, sprehajalne potke, terase, balkoni, 
stopnice, parkirni prostori, okolica bazena, mestna središča, javni trgi, parki, igrišča, 
otroška igrala, okrog dreves ali grmičevja, na pokopališču...

DEKORATIVNE POVRŠINE

Za lepšo ureditev naše okolice je včasih potrebno dodati le nekaj 
malega. KEMAPOX FUGA DRAIN omogoča, da s pestro izbiro 
kamenčkov enostavno in zanimivo uredimo manjše površine 
in jih zaokrožimo ter povežemo z drugimi elementi. Zaradi 
vodoprepustnosti in hkrati utrditvijo površine lahko predstavlja 
dolgoročno rešitev pri funkcionalnosti in estetsko urejeni površini. 
Omogoča številne možnosti barvnih odtenkov, kakor tudi možnost 
oblikovanja različnih oblik.




