
Instrukcja techniczna

ASO®-Flexfuge
Cementowa zaprawa do spolnowania

W∏aÊciwoÊci:
• Wodoodporna, mrozoodporna, tak˝e na cykle 

zamarzania i odmarzania
• odporna na brud
• ∏atwa w u˝yciu i konserwacji
• szybko twardniejàca
• elastyczna
• paroprzepuszczalna
• stosowana w systemach ogrzewania pod∏ogowego

Zastosowanie: 
ASO- Flexfuge nadaje si´ do fugowania ok∏adzin 
ceramicznych, klinkierowych, ok∏adzin z kamionki, 
fajansu itp. w basenach, pomieszczeniach mokrych 
i wilgotnych, budynkach u˝ytecznoÊci publicznej 
i mieszkalnych, w obiektach przemys∏owych, na 
tarasach, loggiach, balkonach, elewacjach, w basenach, 
w systemach ogrzewania pod∏ogowego itp.
ASO- Flexfuge nadaje si´ tak˝e do spoinowania 
kamienia naturalnego pod warunkiem sprawdzenia 
czy nie wyst´puje przebarwienie ok∏adziny. Do 
fugowania ok∏adzin Êciennych zalecamy stosowaç 
ASO-Fugenbunt.

Dane techniczne:
Sk∏ad:  cement, wype∏niacze, dodatki
Kolory:  cementowoszary,   
 antracytowoszary,   
 Êrednioszary
Temperatura aplikacji 
(powietrza i pod∏o˝a): od +5°C do +25°C
Czas obrabialnoÊci *): oko∏o 30 minut
Opakowania:  worki po 6 kg i 25kg
SzerokoÊç spoin:  od 4mm do 20mm
Mo˝na chodziç po *): oko∏o 2 godzinach
Mo˝na obcià˝aç *):  nie wczeÊniej ni˝ po 1 dniu
Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie *):
  - po 24 godzinach – oko∏o 18 N/mm2

 - po 7 dniach – oko∏o 29 N/mm2

 - po 28 dniach – oko∏o 38 N/mm2

Wytrzyma∏oÊç na rozciàganie przy zginaniu *):
 - po 24 godzinach – oko∏o 0,9 N/mm2

 - po 7 dniach – oko∏o 5,5 N/mm2

 - po 28 dniach – oko∏o 6,0 N/mm2

Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu, 
w oryginalnie zamkni´tym opakowaniu przynajmniej 
przez okres 6 miesi´cy. Napocz´te opakowania zuyç 
jak najszybciej
IloÊç dodawanej wody: na worek 6 kg - 1÷1,2 l
   na worek 25 kg – 4,0÷5,0 l
Czyszczenie narz´dzi:  czystà woda, bezpoÊrednio  
   po u˝yciu

G´stoÊç nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3

G´stoÊç Êwie˝ej zaprawy: ok. 2,0 kg/dm3

*) w temp. +20°C i przy 65 % wzgl´dnej wilgotnoÊci 
powietrza
Zu˝ycie:

Rozmiar p∏ytek SzerokoÊç 
fugi w mm

G∏´bokoÊç 
fugi w mm

Zu˝ycie w kg 
ma 10 m2

20*20 4 8 6,9
30*30 5 8 5,8
30*30 5 15 10,8
40*40 5 10 5,5
30*5 8 10 36,1

24*11,5 10 12 31,7
24*11,5 10 20 52,8

Pod∏o˝e:
P∏ytki przed wype∏nieniem spoin powinny byç czyste
zw∏aszcza bez zaprawy klejowej. Ewentualne 
zabrudzenia spoiny i powierzchni p∏ytek usunàç. 
Ok∏adzin´ oczyÊciç wilgotnà Êciereczkà. 
Zaprawa klejowa do p∏ytek musi byç ca∏kowicie 
zwiàzana, w przeciwnym razie mo˝e dojÊç do 
przebarwieƒ spoiny. Silnie ch∏onne ok∏adziny nale˝y 
równomiernie zwil˝yç wodà.
Brzegi p∏ytek muszà byç czyste i wolne od substancji
pogarszajàcych przyczepnoÊç zaprawy. 
Spoinowanie ok∏adzin na cienkowarstwowym 
kleju mo˝na przeprowadzaç po 3÷72 godzinach 
od momentu ich u∏o˝enia, w zale˝noÊci od 
zastosowanego kleju. Przy stosowaniu kleju 
grubowarstwowego, spoinowanie przeprowadziç, 
gdy jest on równomiernie zwiàzany i suchy. W 
momencie spoinowania, powierzchnia p∏ytek 
powinna mieç taka sama temperaturà, nie nale˝y 
fugowaç np. nierównomiernie zacienionych 
powierzchni.
Konsystencj´ ASO-Flexfuge dopasowaç do ch∏onnoÊci 
ok∏adziny ceramicznej i pod∏o˝a.
1. Do przygotowywania ASO-Flexfuge nale˝y u˝ywaç 

tylko czystej wody w czystych naczyniach. W 
zale˝noÊci od po˝àdanej konsystencji, do iloÊci 
4÷5 litrów wody dodaç 25 kg ASO-Flexfuge i 
wymieszaç do uzyskania jednolitej masy. Zalecamy 
mieszanie za pomocà wiertarki z mieszad∏em 
(300÷500 obr/min). Po wymieszaniu odczekaç 
ok.4 min i przemieszaç ponownie. Aby uniknàç: 
ró˝nic w odcieniach nale˝y zawsze zachowywaç 
takà samà proporcj´ wody i fugi przy mieszaniu.

2. ASO-Flexfuge wprowadza si´ do spoin w 
ok∏adzinach Êciennych i pod∏ogowych za pomocà 
packi, lekko przyciskajàc, a nast´pnie zgarnia 
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 si´ pozosta∏oÊci do czysta, ustawiajàc: pack´ pod 
kontem do szczeliny, tak aby uzyskaç wype∏nienie 
ca∏ej obj´toÊci spoiny

3. Po st´˝eniu zaprawy fugowej (sprawdziç przez 
naciÊni´cie palcem) zmyç brzegi fugi za pomocà 
wilgotnej gàbki. Po 10÷15 minutach umyç 
wilgotnà gàbkà do czysta ca∏à powierzchnie 
ok∏adziny.

4. Szczeliny dylatacyjne, przeznaczone do 
wype∏nienia elastycznymi uszczelniaczami 
(np. z serii ESCOSIL 2000) chroniç przed 
zanieczyszczeniem. Ewentualne zabrudzenia 
usunàç, a powierzchni´ oczyÊciç wilgotnà 
Êciereczkà lub gàbkà.

Pozosta∏e ewentualnie resztki zaprawy w postaci py∏u 
zmyç po kilku godzinach gàbkà i czystà wodà. Nie 
u˝ywaç do czyszczenia suchych Êcierek, poniewa˝ 
istnieje niebezpieczeƒstwo odbarwienia si´ fugi przez 
wtarcie zaschni´tej zaprawy w wilgotnà jeszcze 
fug´! Âwie˝o wykonane fugowanie nale˝y chroniç 
przed  czynnikami majàcymi szkodliwy wp∏yw na 
twardnienie zaprawy, takimi jak wysoka temperatura, 
wiatr, deszcz lub mróz. Przy niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych (niska wilgotnoÊç 
powietrza, przeciàgi, wiatr) i mocno ch∏onàcych 
p∏ytkach ceramicznych podczas twardnienia zaprawy 
przeprowadzi∏ dodatkowe nawil˝anie przy pomocy 
gàbki. Podczas czyszczenia lub dodatkowego 
nawil˝ania cz´sto p∏ukaç gàbkà.
W przypadku nawierzchni ceramicznych o 
profilowanej, szorstkiej, nie glazurowanej i porowatej 
powierzchni oraz kamieni naturalnych o szorstkiej 
powierzchni, zaleca si´ wykonanie próbnego 
fugowania (obrabianà powierzchni´ ewentualnie 
lekko nawil˝yç). Moment zmywania ok∏adziny zale˝y 
od rodzaju pod∏o˝a i warunków otoczenia.

Wa˝ne wskazówki:
• W trakcie wype∏niania szczelin do zaprawy nie 

dodawaç wody i nie mieszaç ze Êwie˝à zaprawà. 
Niebezpieczeƒstwo przebarwieƒ.

• Nale˝y u˝ywaç tylko czystej wody i czystych 
narz´dzi.

• Przed rozpocz´ciem fugowania nale˝y dok∏adnie 
oczyÊciç pod∏o˝e.

• Przestrzegaç czasu wiàzania zaprawy klejowej i 
zaprawy spoinowej. W przypadku zbyt wczesnego 
spoinowania istnieje ryzyko przebarwieƒ.

• W przypadku przeciàgów lub silnego 
nas∏onecznienia nale˝y chroniç fugi przed zbyt 
szybkim wysychaniem, np. poprzez przykrycie folià 

lub poprzez wielokrotne lekkie nawil˝anie fug.
• Do czasu stwardnienia chroniç ASO Flexfuge 

przed deszczem i mrozem!
• Szczeliny dylatacji brzegowych, konstrukcyjnych, 

oddzielajàcych (np. przy przej´ciach rurowych, w 
naro˝nikach itp.) wype∏niaç elastycznymi masami 
silikonowymi z serii Escosil lub poliuretanowà masà 
Asoflex PU 45, dobierajàc je w zale˝noÊci od 
pod∏o˝a i obcià˝eƒ.

• ASO-Flexfuge nie zast´puje w∏aÊciwego 
uszczelnienia konstrukcji.

• Do piel´gnacji i czyszczenia powierzchni 
zafugowanych zalecamy wy∏àcznie neutralne 
Ârodki czyszczàce. Piel´gnowanà powierzchni´ 
nale˝y po oczyszczeniu zmyç wodà. Zwracaç 
uwag´ na ch∏onnoÊç pod∏o˝a i brzegów fugi

• Nierównomierne zawilgocenie uwarunkowane 
konstrukcjà pod∏o˝a, zaprawà klejowà, ró˝nicami 
temperatur lub rodzajem p∏ytek  mogà prowadziç 
do ró˝nic w kolorze fugi, które mogà si´ z 
czasem wyrównaç przy korzystnych warunkach 
otoczenia. Nie stanowi to wady materia∏u i nie 
wp∏ywa na parametry u˝ytkowe. Dlatego w tego 
typu sytuacjach nie mo˝emy zagwarantowaç 
jednorodnego odcienia fugi.

• W przypadku wysokich obcià˝eƒ mechanicznych, 
np. przez urzàdzenia czyszczàce lub przy 
obcià˝eniu substancjami chemicznymi zalecamy 
stosowanie dwusk∏adnikowej zaprawy z ˝ywic 
epoksydowych ASODUR-EK98 jago zaprawy 
fugujàcej.

• Szczeliny przeznaczone do elastycznego 
fugowania chroniç przed zanieczyszczeniem 

 ASO-Flexfuge np. przez w∏o˝enie pasków 
styropianu lub profili z pianki.

• W obr´bie jednego pomieszczenia lub na 
wydzielonej architektonicznie powierzchni nale˝y 
stosowaç materia∏ z jednej partii produkcyjnej.

• W celu zapewnienia optymalnych warunków dla 
hydratacji cementu przy wiàzaniu i twardnieniu 
zadbaç o odpowiednie warunki cieplno-
wilgotnoÊciowe.

• W przypadku fugowania p∏yt z kamienia 
naturalnego lub sztucznego nale˝y uwzgl´dniç 
specyficzne w∏aÊciwoÊci ok∏adzin (sk∏onnoÊç do 
odbarwieƒ). W wàtpliwych przypadkach wykonaç 
fugowanie próbne!

• Powierzchnie nie podlegajàce obróbce chroniç 
przed dzia∏aniem ASO-Flexfuge

• Przestrzegaç zapisów z karty bezpieczeƒstwa 
produktu.

Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których 
nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝b´ doradczà.
Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza instrukcja traci swà wa˝noÊç.              01/2005 MR (06/04 FVS KD/Ku/WKD/VS)
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