
ZALETY

łatwa aplikacja
hydrofobowa z efektem perlenia
zwiększona odporność na zabrudzenia
odporna na spękania
odporna na grzyby i pleśnie
trwałe kolory
do wnętrz i na zewnątrz
wodo- i mrozoodporna
dostępna w 20 stylowych kolorach
zgodność kolorów z silikonem

TYTAN PROFESSIONAL Fuga 1-7

Cementowa, elastyczna, hydrofobowa zaprawa do fugowania okładzin
ceramicznych o wysokiej odporności na wnikanie wody, zabrudzenia,
spękania i ścieranie eksploatacyjne.

ZASTOSOWANIE

spoinowanie wszystkich rodzajów płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, glazury,
terakoty, gresu, klinkieru, mozaiki, płytek z lastryko, kamienia naturalnego
do wnętrz i na zewnątrz, w tym na tarasy i balkony, do pomieszczeń mokrych oraz w systemach
ogrzewania podłogowego

NORMY / ATESTY / CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

EN PN-EN 13888 :2009

Produkt posiada

atest PZH na kontakt z wodą pitną
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Informacje dodatkowe

Produkt posiada klasę CG2WA Zaprawa cementowa do spoinowania o podwyższonych
parametrach z właściwościami dodatkowymi – zmniejszoną absorpcją wody oraz wysoką
odpornością na ścieranie.

TABELE

ZUŻYCIE

Wymiary płytki
[cm]

Szerokość spoiny
[mm]

Głębokość spoiny
[mm]

Orientacyjne zużycie [kg/
m²]

2 x 2 ( mozaika) 2 2 0,65

10 x 10 3 7,5 0,75

30 x 30 4 7,5 0,35

30 x 60 5 7,5 0,3

50 x 50 5 7,5 0,25

60 x 60 5 7,5 0,2

*Zużycie zaprawy do spoinowania zależne jest od szerokości i głębokości spoin oraz
wymiarów płytek.

DANE TECHNICZNE

Created: 2021.02.22 | Printed: 2021.07.01 2/10



Parametr (+23°C/50% RH) Wartość

Temperatura aplikacji [°C] 5 - 30

Grubość warstwy [mm] 1 - 7

Czas dojrzewania [min] 5

Czas zachowania właściwości roboczych [h] 2

Mycie wstępne [min] 10 - 30

Mycie końcowe [h] 1 - 8

Lekki ruch pieszych [h] 24

Pełne użytkowanie [dni] 28

Odporność na ścieranie [mm³] ≤1000

Wytrzymałość na zginanie [MPa] ≥2,5

Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania
[N/mm²]

≥2,5

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania
[N/mm²]

≥15

Skurcz [mm/m] ≤3

Absorpcja wody po 30 min [g] ≤2

Absorpcja wody po 240 min [g] ≤5

Proporcje mieszania [l/ 2 kg] 0,56 - 0,6

Proporcje mieszania [l/ 4 kg] 1,12 - 1,2

Wytrzymałość na ściskanie [N/mm²] ≥ 15

Opakowanie 2 kg +

Opakowanie 4 kg +
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Kolor Wartość

010 Biały polarny +

020 Popielaty +

030 Srebrny +

040 Szary jasny +

050 Szary +

060 Szary ciemny +

070 Grafitowy +

080 Biały ciepły +

090 Beżowy jasny +

100 Beżowy +

110 Sepia +

120 Brązowy jasny +

130 Brunatny +

140 Biały porcelanowy +

150 Piaskowy +

160 Umbra +

170 Brązowy +

180 Brązowy ciemny +

190 Zielony ciemny +

200 Granatowy +

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.
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Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do fugowania, szczeliny fugowe oraz powierzchnię okładziny
ceramicznej należy oczyścić z zaprawy klejowej, zanieczyszczeń oraz odpylić.
Szczeliny fugowe powinny mieć zachowaną jednakową głębokość.
Spoinowanie można rozpocząć po stwardnieniu kleju zgodnie z zaleceniami producenta.
Powierzchnia glazury powinna być czysta i sucha.
W przypadku płytek chłonnych zaleca się zwilżenie wodą brzegów płytek za pomocą wilgotnej
gąbki.
Podczas fugowania okładziny z płytek niechłonnych (np. gres), okładzina musi być sucha i nie
należy zwilżać boków płytek.

Przygotowanie produktu

Zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością chodnej wody (0,28 -
0,3 l/kg) i wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej
konsystencji bez grudek.
Po upływie 5 min. ponownie, dokładnie wymieszać zaprawę.

Zastosowanie

Zaprawę fugową wprowadzać do szczeliny za pomocą pacy gumowej tak, aby wypełnić cały jej
przekrój.
Po zmatowieniu wbudowanej fugi (po czasie ok. 10-30 min) powierzchnię okładziny należy
zmyć za pomocą wilgotnej gąbki równocześnie profilując fugę.
Po związaniu fugi (ok. 1-8 h) powierzchnię okładziny należy ponownie zmyć wilgotną gąbką.
Czasy zmywania zależą od panujących warunków cieplno-wilgotnościowych oraz rodzaju
stosowanych płytek.
W przypadku intensywnego wysychania przy zastosowaniu płytek chłonnych powierzchnię
spoiny można delikatnie zwilżyć wodą.
Podczas wykonywania prac, na jednej płaszczyźnie należy stosować fugę z jednej partii
produkcyjnej. Poszczególne kolory partii produkcyjnych mogą się nieznacznie różnić między
sobą, że względu na występujące w składzie surowce pochodzenia naturalnego.
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Ograniczenia / uwagi

Zbyt późne przystąpienie do mycia wstępnego (po rozpoczęciu wiązania fugi) może skutkować
uzyskaniem innego odcienia fugi niż prezentowany we wzorniku.
W trakcie procesu wiązania fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem.
W celu zachowania prawidłowego procesu wiązania oraz koloru fugi, świeżo zaspoinowaną
powierzchnię należy chronić przed oddziaływaniem czynników, które mogą mieć niekorzystny
wpływ na proces utwardzania oraz na uzyskanie prawidłowego koloru fugi (wysoka
temperatura, wysoka wilgotność, przeciągi, wiatr, deszcz czy mróz).
Przebieg wiązania i kolorystyka twardniejącej zaprawy uzależnione są od równomiernej
podaży wody w procesie wiązania.
Rodzaj elementów budowlanych (np.chłonne) jak i tradycyjne zaprawy grubowarstwowe,
zastosowane pod ceramiczne materiały okładzinowe, mogą powodować zmiany odcienia
zaprawy fugowej.
Dla zapewnienia równomiernej kolorystyki, zwłaszcza w przypadku ciemnych kolorów zapraw
fugowych, należy: zachować odpowiednie proporcje składnika sypkiego i dodawanej wody
zarobowej.
Należy też starannie przygotować zaprawę z przestrzeganiem czasu dojrzewania oraz
przestrzegać czasów zmywania i pielęgnacji.
Przy zmywaniu należy stosować możliwie najmniejszą ilość wody, wodę często wymieniać a
gąbkę płukać, nie pozostawiać wody na powierzchni fugi.
Mycie wstępne może odbywać się po ok.10-15 min. dla płytek chłonnych oraz po ok. 15-30 min.
dla płytek niechłonnych.

OGRANICZENIA / UWAGI

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału 23±2 °C oraz wilgotności
względnej powietrza 50±5%. Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach
laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków
utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu
oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach, w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim
działaniem słońca. Tak przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 24 miesiące.
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DANE KATALOGOWE

Pojemność
nominalna Kolor

Ilość sztuk w
opakowaniu

zbiorczym

Numer
katalogowy Indeks Kod EAN

2 kg 010 biały
polarny

8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-232

10041830 5902120177240

2 kg 020  popielaty 8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-233

10041836 5902120177264

2 kg 030 srebrny 8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-234

10041837 5902120177288

2 kg 040 szary
jasny

8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-251

10041838 5902120177301

2 kg 050 szary 8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-235

10041840 5902120177325

2 kg 060 szary
ciemny

8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-236

10041841 5902120177349

2 kg 070 grafitowy 8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-238

10041842 5902120177363

2 kg 080 biały
ciepły

8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-237

10041844 5902120177387

2 kg 090 beżowy
jasny

8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-239

10041846 5902120177400

2 kg 100 beżowy 8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-240

10041849 5902120177424

2 kg 110 sepia 8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-241

10041851 5902120177448

2 kg 130 brunatny 8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-249

10041853 5902120177295
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2 kg 140 biały
porcelanowy

8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-250

10041855 5902120177318

2 kg 150 piaskowy 8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-242

10041866 5902120177332

2 kg 120 brązowy
jasny

8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-248

10041852 5902120177271

2 kg 170 brązowy 8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-244

10041862 5902120177370

2 kg 160 umbra 8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-243

10041861 5902120177356

2 kg 180  brązowy
ciemny

8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-245

10041863 5902120177394

2 kg 190 zielony
ciemny

8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-246

10041864 5902120177417

2 kg 200
granatowy

8 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-2-247

10045678 5902120186433

4 kg 010 biały
polarny

4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-232

10041798 5902120177455

4 kg 180  brązowy
ciemny

4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-245

10041824 5902120177646

4 kg 020  popielaty 4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-233

10041810 5902120177479

4 kg 030 srebrny 4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-234

10041812 5902120177493

4 kg 040 szary
jasny

4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-251

10045679 5902120187362

4 kg 050 szary 4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-235

10041814 5902120177530

4 kg 060 szary
ciemny

4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-236

10041815 5902120177554
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4 kg 070 grafitowy 4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-238

10041817 5902120177578

4 kg 080 biały
ciepły

4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-237

10041816 5902120177592

4 kg 090 beżowy
jasny

4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-239

10041818 5902120177462

4 kg 100 beżowy 4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-240

10041819 5902120177486

4 kg 110 sepia 4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-241

10041820 5902120177509

4 kg 120 brązowy
jasny

4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-248

10041827 5902120177523

4 kg 130 brunatny 4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-249

10041828 5902120177547

4 kg 140 biały
porcelanowy

4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-250

10041829 5902120177561

4 kg 150 piaskowy 4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-242

10041821 5902120177585

4 kg 160 umbra 4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-243

10041822 5902120177608

4 kg 170 brązowy 4 ECC-ECCTSGF1-
TP-49-kg-4-244

10041823 5902120177622

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz
doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej
firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne,
jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby,
włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności
dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej
upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione
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na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta.
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