
1. Termékleírás 
 

Hidraulikus kötőanyagú, ásványi szárazhabarcs. 
 

2. Alkalmazási terület 
 

A KEIM Restauro-Fuge egy fugázóhabarcs 

különösen terméskő falazatokhoz. Alkalmazható 

még más látszófalazatok (mint pl. tégla, mész-

homokkő, stb.) fugáinak javításához is. 
 

3. Termék tulajdonságok 
 

Műszaki adatok a WTA 3-11-97/D  

adatlap szerint: 

• Fajsúly:   kb. 1,55 g/cm3  

• Vízszükséglet:  0,15 l/kg 

• feldolgozhatósági idő: max. 45 perc 

• Szilárdulás kezdet:  kb. 5 óra 

• Nyomószilárdság:  kb. 8 N/mm2  

• Húzó-hajlítószilárdság: kb. 3 N/mm2 

• Rugalmassági modulus: kb. 9 KN/mm2 

• Hőtágulás:   7 x 106 (1/K) 

• Zsugorodás:   0,7 (mm/m) 
 

Színárnyalatok: 

A KEIM Natursteine színkártya színárnyalatai sze-

rint. Egyéb árnyalatok minimum 300 kg rendelési 

mennyiség felett lehetséges. Csekély mértékű 

színeltérések – a különböző kikeményedési körül-

ményektől függően - nem kizárhatók. melyek a 

változó hőmérséklettől és páratartalomtól függ-

nek. Előzetesen próbafelület készítése javasolt. 
 

4. Kivitelezési utasítások 
 

Feldolgozási körülmények: 

A levegő és aljzat hőmérséklete ˃ +5 °C.   
 

Az aljzat előkészítése:  

Kikaparás: 

A tönkrement, meglévő különösen a cementbázi-

sú fugaanyagokat, a fugaszélesség kétszeresének 

mélységében maradéktalanul ki kell kaparni. 
 

Tisztítás: 

A kikapart fugákat vízsugárral gondosan meg kell 

tisztítani. 

Előnedvesítés: 

A fugahabarcsot csak előnedvesített fugában 

szabad alkalmazni, ezért egy megfelelő elő-

nedvesítés feltétlenül szűkséges. A felesleges 

vizet szivaccsal fel kell itatni. 
 

Feldolgozás: 

Keverés: 

A KEIM Restauro-Fuge habarcsot kizárólag 

vízzel szabad összekeverni, kb. 4,5 ltr. víz 30 

kg anyaghoz. Nagyobb mennyiségek keveré-

se esetén keverőszáras fúrógép használata 

javasolt és 5 perces pihentetés után a termék-

nek földnedves konzisztenciájú kell legyen. 
 

Kitöltés: 

Az előkészített fugázóhabarcsot fugakanállal 

kell betömni. A színkártyához történő legjobb 

egyezést az érdes felület adja. Más felületi 

kialakítás esetén, mint pl. a „simítás” nagyobb 

színeltérések mutatkozhatnak. Amint lehet-

séges a fugázás felületét megfelelő eszközzel 

édesíteni kell. Keskeny fugáknál a Restauro-

Fuge terméket a terméskő felületére is fel-

hordjuk, majd a felesleget a kötési idő alatt 

spaklival el kell távolítani. Más esetekben a 

fugázás felületét a fugázóvas élével édesíteni 

kell. 
 

Anyagfelhasználás: 

Kb. 0,2 kg/fm 1 cm-es fugaszéleség és mély-

ség esetén.  
 

Kb. 0,4 kg/fm 1 x 2 cm-es fugaszéleség és 

mélység esetén.  
 

Tanács: 

Előzetes kőjavítási (pótlási) munkák során a 

fugákat meg kell tartani, illetve azonnal 

kivágni. Szélesebb fugák esetén polisztirol 

vagy fólia beágyazás ajánlott. Alapvetően 

próba fugázás készítése javasolt, hogy infor-

mációt kapjunk a megfelelő szín, szilárdság és 

tapadás, a követelményeknek megfelelnek-e. 
 

Szerszámok tisztítása: 

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó. 

 

  KEIM Restauro®-Fuge 

   

   MA Műszaki adatlap 
 



 

5. Szállítási forma 
 

30 kg-os zsák 
 

6. Raktározás 
 

Száraz helyen 12 hónapig tárolható. 
 

7. Hulladékkezelés 
 

EG-hulladékkulcs sz. 17 01 01. 

Csak a teljesen üres zsákok hasznosíthatók újra. 

Részmennyiségeket hagyni kell vízzel kikötni 

majd építési törmelékként elszállítatni.   

 

8. Biztonsági útmutató 
 

A kezelni nem kívánt felületeket megfelelő 

módon meg kell védeni. A habarcs fröccsenése-

ket azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet 

és a bőrfelületet óvni kell. Munkavégzés közben 

enni, inni és dohányozni nem szabad! 

Gyermekek elöl, el kell zárni! 
 

Termékkód: M-SK 01 

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adat-

lapot! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve 

gyakorlati tapasztalatok eredménye.  Szóbeli vagy írásbeli felhasználási 

javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi 

kötelezettség nélkül.  Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a 

kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal 

meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való 

alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell 

tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási 

használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a 

korábbiak érvényüket vesztik.  
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