
Kerapoxy Design & Mapeglitter

Vigyen csillogást az életébe!

ismertető



KERAPOXY DESIGN & MAPEGLITTER

A fényesen csillogó, dekoratív epoxi 
fugázóhabarcs

A •	 Kerapoxy termékcsalád megújulása és 
kibővítése óta használható már a termékcsalád 
új tagja, a Kerapoxy Design epoxigyanta ala-
panyagú fugázó és ragasztóhabarcs. 
Fugázóhabarcsként még •	 MapeGlitter 
hozzáadásával is lehet alkalmazni, ha esz-
tétikailag különösen értékes és egyedi 
megjelenést kívánnak biztosítani a burkolat-
nak. A termékfejlesztésre azért került sor, mert 
számos építtető és belsőépítész igényei között 
szerepelt a valami egyedi, különleges burkolati 
megjelenés kialakításának lehetősége. 
A különleges esztétikai értékkel bíró •	
kőlapokhoz, valamint az üvegmozaikokhoz 
ajánlott a Kerapoxy Design fugázó, ami alkal-
mas dekoratív fugázáshoz kül- és beltérben 
egyaránt, kerámia burkolólapokhoz, valamint 
saválló ragasztóként is alkalmazható.
Hét színben és átlátszó kivitelben kapható, •	
de összekeverhető a MapeGlitterrel, mellyel 
díszítő és teljesen egyedi megjelenést érhet-
ünk el, ekkor egy fényesen csillogó, metálfényű 
fugázóhabarcsot kapunk.
Amikor egy a •	 Kerapoxy Design-nal és Mape-
Glitter keverékkel burkolt helyiségbe tér az 
oda belépő, figyelme leggyakrabban először a 
burkolat fugáira irányul. 
A fuga csillogása pedig minden irányból nézve •	
változik a napsütés és fényforrások helyzetétől 
függően. 
Ha a hét tetszetős színben és átlátszó kivi-•	
telben is készülő Kerapoxy Design-t, és a 
huszonnégyféle színben gyártott Mape-
Glitter-rel előállítható kombinációk mellett 
még azt is figyelembe vesszük, hogy a csillogó 
adalékokat 10 súly % mértékig lehet adagolni 
a fugázóhabarcshoz, akkor az üvegmozaikok-
kal, kerámia burkolólapokkal, természetes 
kő anyagokkal igen széles választékú, egyedi 
megjelenésű burkolatokat lehet kialakítani.



A Kerapoxy Design habarccsal fugázott felü-
letek vegyszerállóak, és azokat ki lehet tenni akár 
jelentős forgalmú terheléseknek is. 
Ezért a használatával ragasztott és fugázott felüle-
tek jellemző területei a kereskedelmi üzlethely-
ségek, bemutatótermek, fürdőszobák, szaunák, 
törökfürdők, az üvegszál erősítésű műanyag és 
PVC zuhanyzók, medencék, amelyek akár külö-
nösen sós- vagy termálvizet is tartalmazhatnak. Az 
átlátszó változat alkalmas még olyan aljzatokon 
is, ahol félig áteresztő hatást kell elérni a fény 
beszűrődésének lehetővé tételével (pl. üveg anya-
gú aljzatok).

A Kerapoxy Design használata esetén - mint 
általában az epoxigyanta fugázóhabarcsok be-
dolgozásakor - szükséges az alábbi előkészületeket 
elvégezni: a burkolóanyagok vastagságának 
legalább 2/3-ad részéig ki kell mélyíteni a fu-
gahézagokat, a már megkötött-megszáradt 
burkolatragasztót a burkolatról el kell távolítani. 
Próbafugázást is célszerű végezni a fehér vagy 
áttetsző burkolólapok esetén, és ha az üzemelés 
során nagynyomású vízzel vagy gőzzel tisz-
títják a felületeket, azokat legalább 15-30 cm-es 
távolságból kell a felületekre irányítani. Kife-
jezetten könnyű bekeverni majd felhordani még 
a kis fugamélységű üvegmozaikok hézagaiba is, 
mivel mindkét komponensének állaga egyaránt 
zselészerű. A komponenseket gondosan kell 
bekeverni, a hasonló sűrűségük miatt a krémes, 
zselészerű habarcsállag hamar kialakul. Emellett 
ügyelni kell a keverék színének egyenletességére 
is, nehogy eltérő színcsíkok, színfoltok legyenek. A 
fugázást követő fugafátyol tisztítás pedig hideg-
víz és kemény cellulóz szivaccsal egyszerűen és 
könnyen elvégezhető a termék megkötése előtt. 
Kötés után már csak megfelelő tisztítószerrel lehet 
eltávolítani. Gyakorlati tapasztalat még az átlátszó 
változatú gyantába történő csillám bekeveréskor, 
hogy annak színe a bekeverés töménységétől 
függően megváltoztathatja az eredetileg átlátszó 
gyantaszínt.
A Kerapoxy Design pontos vegyszerállóságát a 
termékismertetője tartalmazza. Alkalmazásának 
példájára magánépületek fürdőszobái, medence-
burkolatok szolgálnak. 

Kerapoxy Design anyagszükséglete

A Kerapoxy Design anyagszükséglete a hézagok 
szélességétől, a burkolólapok méretétől és vastag-
ságától függ. Mozaikokhoz (2x2 cm-es méretig) 
az anyagszükséglet kb. 1,4 kg/m2. Ragasztóként 
történő használat esetén az anyagszükséglet 2-4 
kg/m2 a burkolóanyagok formájától függően.
Az anyagszükséglet megbecsülésére a fuga-
méretek szerint a következő táblázat használható.

ANYAGSZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁSI KÉPLET:

(A+B)                                 kg
(AxB)                   m2

A = burkolólap hossza (mm)
B = burkolólap szélessége (mm)
C = burkolólap vastagsága (mm)
D = fuga szélessége (mm)

A MapeGlitter anyagszükséglete a kívánt eszté-
tikai hatástól függ, de a Kerapoxy Design leg-
feljebb 10 súly%-a.

x C x D x 1,5=



Termékleírások:
Kerapoxy Design

Kétkomponensű, dekoratív epoxi 
fugázóhabarcs, ami kifejezetten ajánlott 
üvegmozaikhoz.

Alkalmas dekoratív fugázáshoz kül- és 
beltérben egyaránt, kerámia burkolólapok-
hoz, különleges esztétikai értékkel bíró 
kőlapokhoz és a már említett üvegmozai-
kok fektetéséhez. Kapható 7 színben plusz 
átlátszóban.

•	 Dekoratív	epoxi	fugázóhabarcs
•	 Ideális	üvegmozaikokhoz
•	 Mint	ragasztó	is	használható.

A Kerapoxy Design összekeverhető a Mape-
Glitterrel, mellyel díszítő és teljesen egyedi 
megjelenést érhetünk el.
Kiszerelés:
3 kg-os egységekben.

MapeGlitter fugadesign

A Kerapoxy Design-hoz adott, a súlyra számított 
legfeljebb 10% MapeGlitter fényesen csillogó, 
metálfényű fugázóhabarcsot eredményez.

Különösen alkalmas fémlapok, valamint üvegmo-
zaikok és üveglapok fugázásához. 

Ezüst és világos arany színben kapható, valamint 
további 22 szín külön rendelésre.

Kiszerelés:
10x100 g-os tasakot tartalmazó dobozokban.

Az epoxi fugázását érintő részletes megoldások, 
és műszaki tanácsadás miatt forduljon a MAPEI 
Kft. Műszaki Ügyfélszolgálatához, ahol személyes 
szaktanácsadással is segítjük a szakembereket, 
magánépíttetőket.

MAPEI	Kft.	2040	Budaörs,	Sport	utca	2.
Telefon: 06-23/501-670, Fax: 06-23/501-666

www.mapei.hu,  mapei@mapei.hu
Szaktanácsadás: szaktanacs@mapei.hu

06-40/4MAPEI	(06-40/462-734)
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