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TruColorTM
 

Еднокомпонентна премиксирана еластична хибридна фуга 
 

Описание на продукта: 
Bostik TruColorTM е патентована фуга от тип хибрид, балансиран микс от уретан технологии и 
QuartzLock с мъниста, предлагаща най-доброто в точност на цветовете, устойчивост на петна и 
пукнатини, устойчивост за използване с керамични и естествени каменни плочи, за стени и подове 
при интериорни приложения. Нейният перфектен баланс от еластичност и издръжливост позволява 
ненадмината производителност и устойчивост на пукнатини . Без хромат, по AB-VO 1907/2006 
(REACH). 

 
Области на приложение: 
-  битови приложения, като например дневни, кухни, бани, душове; 
- търговски сгради и други проекти от висок клас, като например търговски центрове, офиси, 
конгресни центрове и хотели; 
- за фугиране на керамични стени и подове, фаянс, глазирана глина или двустранно изпечени 
плочки, порцелан мозайка, стъклена мозайка, алуминиеви или метални плочки, стъклени плочки и 
цветово устойчив естествен камък. 
 
Характеристики: 
- готова за употреба, не е необходимо добавяне на вода, течност или някакъв материал; 
- еднокомпонентен; 
- до 50% намаляване на времето за полагане; 
- 3 часа време за работа; 
- може да се използва отново (когато се съхранява правилно в оригиналната опаковка); 
- бърз, лесен монтаж; 
- износоустойчива; 
- еластична, със способност да премоства пукнатини; 
- UV и цвят стабилна; 
- фугата не съдържа компоненти на циментова основа, които допринасят за ефлоресценция 
(избиване на соли на повърхността); 
- химически устойчива и устойчива на петна; 
- лесно почистване с  вода; 
- формула без свличане, идеална за вертикални повърхности; 
- допринася за USGBC LEED® Credits: MR 4.1 & 4.2 (Съдържание на рециклираните материали), и 
EQ 4.1 (с ниски емисии материали) 
 
Технически данни: 

Състав на материала уретан хибридна 
технология Приложима при широчини 

- на стени (мм) 
- на подове (мм) 

 
1-6 
1-12 

Плътност (кг / л) 1,65 ± 0,2 

Време за работа (часове) ~ 3 

Пълно изсъхване (дни) След приблизително14 

Готов за стъпване (дни) След 24 

Температура на околната среда за приложение Между +10°C и +25°C 

Устойчивост на втвърдено покритие Между +20°C и +25°C 
Техническите данни получени при + 20°С температура на въздуха и 50% относителна влажност. 

 
Подготовка на основата: 
- външните вещества, които пречат на адхезията, като прах, мръсотия, кофражно масло, сгурия, 
боя и други остатъци и отпадъци, като цимент, гипс и бетон трябва да бъдат отстранени от 
повърхността на полагане; 
- повърхности, които не са достатъчно силни, за да носят собствената си тежест, например 
напукани мазилки, слаби повърхности, или остатъци от мъх трябва да се почистват от 
повърхността на полагане; 
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- преди фугиране с TruColorTM се уверете, че плочките са твърдо установени и лепилото е напълно 
сухо (обикновено от 8 до 12 часа като винаги се следват инструкциите на производителя),. 
- премахнете всички разделители (фиксатори), вода, остатъци и лепило от фугите на плочките. За 
най-добри резултати, повърхността на плочките трябва да бъде при стайна температура (около 
+25°С); 
- ако старите фуги ще бъде заменени по цялата повърхност с TruColorTM, трябва да бъде напълно 
изчистено от стари остатъци; 
- уверете се, че плочките и фугите са чисти и без разтворители или остатъци преди фугирането; 
- за да се улесни почистването, предварително уплътнете всички порести плочки и естествен 
камък с импрегнатор на водна основа преди фугиране; уверете се, че страните на плочките са 
запечатани добре. Използването на защитно покритие на водна основа може да бъде от полза за 
някои видове порцеланови плочки и / или плочки с текстурирана повърхност. За стъклени плочки, 
полиран мрамор, камък и други меки повърхности, тествайте фугата върху малка площ, за да се 
гарантира съвместимост и полагане без надраскване. 
 
Полагане: 
- Bostik TruColorTM фугите от хибриден тип се състоят от един единствен компонент и са готови за 
употреба. Съответно, няма вода или друга добавка, която трябва да се добави; 
- полупрозрачна, млечна течност може да има върху повърхността при отваряне на контейнера. 
Смесете този слой в продукта отново на ръка, за да се образува хомогенна смес; 
- смесване с бормашина или миксер не се препоръчва. Машинно смесване може да доведе до 
аериране, което ще доведе до намаляване на стабилността на продукта; 
- Bostik TruColorTM трябва да се нанася в чисти, сухи фуги с пореста гумена шпакла течно до 
попълването им напълно. Нанасяйте фугиращата смес напред и назад под ъгъл на шпаклата от 
45° спрямо повърхността на плочката, което гарантира, че фугите ще бъдат добре запълнени, 
особено в тесни и неправилни фуги; 
- запълнената повърхност може да се почисти веднага. Следователно фугирайте площ на дължина 
около една ръка и почистете с гъба с помощта на много малко вода. (изстисквайте гъбата 
напълно); 
- разстелете само в рамките на една област, която може да достигнете (една ръка разстояние), за 
да полагате и чистите TruColorTM едновременно. 
- премахнете излишната фугираща смес, като държите гумената шпакла под ъгъл 90° спрямо 
повърхността на плочката, като работите по диагонал, което да предотврати отстраняването на 
фугираща смес от фугите; 
- типичното отворено време на TruColorTM е 3 часа (20°С температура на въздуха и 50% 
относителна влажност). Горещи и сухи условия намаляват отвореното време на фугиращата смес, 
като същевременно студени и влажни условия го удължават. 
- свързващото вещество уретан в TruColorTM трябва да бъде течно. Не използвайте фугираща 
смес, която има свързващо вещество, което е одрано или изглежда сухо. 
- при нормални условия, стъпване е приемливо след 24 часа; тежък пешеходен трафик след 72 
часа. Ако фугирате във влажна зона, изчакайте 7 дни преди употреба, както и 14 дни преди 
потапяне във вода. 

 

Почистване: 
- за най-добри резултати отстранявайте петната около фугите, докато работите, особено в топъл 
или сух климат. Запълнените повърхности може да се почистват веднага. 
- ако работите сам, нанесете фугираща смес само толкова далеч, колкото може да достигнете 
(една ръка разстояние) преди първоначалното почистване. Изплакнете гъбата във вода и я 
изцедете до почти сухо. 
- по време на полагането, уретан-базираната фугираща смес изисква много малко вода, за 
почистване; използването на прекалено много вода по време на почистването ще се разреди 
уретан- свързващото средство и ще предизвика втвърдяване. 
- ако се работи в екип, един човек трябва да нанася фугираща смес, а другият (ите) да почистват 
непосредствено след първо лице. 
- чистете повърхността на плочките с плоска гъба, като премахнете излишната фугираща смес и 
петна. 
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- избършете разлятата вода веднага; не позволявайте вода на повърхността на фугата или в 
необработените фуги. Прекалено много вода използвана по време на почистване може да се 
разреди уретан- свързващото вещество и да предизвика преждевременно втвърдяване, което 
може да доведе до провал на фугирането. 
- сменяйте водата след всеки 100 м2, за всяка нова кофа с фугираща смес или, когато водата е 
мръсна или добие млечен вид. Проверявайте работата си, докато чистите. Поправете всички ниски 
места с допълнителна фугираща смес. За разлика от други фуги, НЕ мийте твърде енергично. 
- проверете повърхността след изсушаване за допълнителни петна. 
- премахване на оставащите петна след приблизително 24 часа с чиста, топла вода като 
използвате мека почистваща възглавничка, предназначена за деликатни повърхности, използвайки 
лек натиск. Не използвайте прекалено вода или не позволявайте да плува във вода. Завършете 
чрез изсушаване на повърхността с чиста кърпа или плат. 
- повторете процеса, ако повърхността изисква допълнително почистване. Механичен ефект върху 
фугата трябва да се избягва. 
 
Ограничения:  
- следвайте инструкциите от информационния лист за безопасност; носете подходящи ръкавици и 
предпазни очила; 
- за райони с високи нива на влияние на химикали, като например индустриални кухни, 
индустриални зони, пивоварни и т. н. използвайте подходяща епоксидна фугираща смес; 
- почистващи препарати могат да бъдат използвани в стандартни концентрации като за 
домакинствата. Когато се използват санитарни и домакински почистващи препарати в рамките на 
предписаните концентрации за приложенията и прилагат с необходимите усилия, не може да се 
очаква вреда на фугиращата смес. Дългото третиране с препарат за почистване в по-високи 
концентрации може да доведе до промяна на цвета; 
- не е подходяща за приложения, в които на повърхностите ще бъдат почиствани с машини, 
например машини с налягане; 
- внимавайте върху меки, силно полирани повърхности, за да се избегне надраскване. Тествайте 
на малка площ. Използване на запечатка (импрегнатор) преди фугиране винаги се препоръчва за 
полиран мрамор, камък, и други естествени порести плочки. За външни и подводни приложения, 
както за приложения постоянно изложени на вода, използвайте друг Bostik Flexible Grout; 
- важно е, че не се допуска вода по време на фугиране и съхнене на фугираща смес. Защитете 
запълнените с TruColorTM повърхности от вода за 4 дни. Не прилагайте никакви почистващи агенти 
по време на процеса на втвърдяване; 
- не позволявайте вода по фугите по време на първите 14 дни; 
- не използвайте оцет или кисели разтвори като препарат за почистване по време на процеса на 
втвърдяване; 
- да не се използва в сауни, парни душове и джакузита. 

Разходна норма:  
Приблизително 0,3 - 2,6 кг/м² в зависимост от размера на плочките и дълбочинта на  фугите. 
Количествата на разходната норма са теоретични стойности и ние препоръчваме да се извършва 
контролна проба преди полагане. 
 
Опаковка:  
4,10 кг в пластмасови кутии. 
 
Съхранение:  
- трябва да бъдат защитени от замръзване и неблагоприятни въздушни условия.  
- трябва да се съхраняват на хладно и сухо място над +10°C и без пряка слънчева светлина.  
- отворени кутиите трябва да се затварят веднага; оставени отворени кутии трябва да се изхвърлят.  
- срокът на годност е 24 месеца в неотворени кутии.    
 

Информация за безопасност и здраве. 

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за 
обезвреждане при разливи ще откриете в  отделен „Информационен лист за безопасност“. 


