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Еластичен фугиращ разтвор 
 
 

PCI Nanofug  
 
 

със специално предназначение за фаянс и теракота 
 
 
 

 

 
 
Области на приложение 
 
 
■ За външно и вътрешно 

приложение. 
 

■ За стена и под 

 

■ За попълване както на тесни 

фуги при стъклокерамиката, така и 

на широки такива. 
 

■ Подходяща за всякакъв вид 

керамични настилки: гранитогрес, 

стъклокерамика, клинкер, естествен 

и изкуствен камък. 

 
 
 
■ За фугиране в мокри помещения, 
 
балкони, тераси, жилищни, 
 
търговски и обществени площи. 
 
■ Поради изключителната си 

здравина и устойчивост на 

деформации, благодарение на 

нанотехнологията, се прилага при 

фугиране на настилки, положени 

върху дървени плоскости, гипсови     

основи, при наличие на подово 

отопление и на площи, подложени 

на сериозни температурни 

промени. 

 

Свойства на продукта 

 

■ Уникална комбинация на 

свързващите агенти, на базата на 

нанотехнологията. 
 

■ Отблъскваща водата и 

мръсотията, благодарение на 

високата плътност и почти нулева 

водопоглъщаемост. 
 

■ Ефект на лесното 

почистване, благодарение на 

специалните добавки. 

 

■ Бедна на хромати.  

 
 
 
 

■ Лесна за полагане, пластична и 

лесна за обработване. 
 

■ Мразоустойчива, с широко 

приложение вън и вътре, по стени 

и подове. 
 

■ Устойчива на деформации, 

резултат от температурните 

промени на настилките. 
 

■ Не се напуква при съхнене, 

не се рони. 

 

■ Сертификат: клас A2 

(незапалим строителен 

материал съгласно DIN 4102).

Пластична, с широко приложение и лесна 
за обработване,за под и стена. 
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Опаковка 

 

 Цвят: 15 кг торба 4 кg торба 

    
 Nr. 02 Bahamabeige 3100/1 3120/9 
    

 Nr. 03 Caramel  3131/5 
    

 Nr. 05 Mittelbraun  3132/2 
    

 Nr. 11 Jasmin 3101/8 3121/6 

 Nr. 12 Anemone  3122/3 
    

 Nr. 16 Silbergrau 3103/2 3123/0 
    

 Nr. 18 Manhattan 3110/0 3135/3 

 Nr. 19 Basalt 3104/9 3124/7 

 Nr. 20 Weiß 3105/6 3125/4 
    

 Nr. 21 Hellgrau 3106/3 3126/1 
    

 Nr. 23 Lichtgrau 3107/0 3127/8 
    

 Nr. 31 Zementgrau 3108/7 3128/5 

 Nr. 40 Schwarz  3129/2 
    

 Nr. 41 Dunkelbraun  3118/6 
    

 Nr. 43 Pergamon 3111/7 3130/8 
    

 Nr. 44 Topas  3136/0 

 Nr. 47 Anthrazit 3112/4 3137/7 
    

 
 

 
     

     
02 Bahamabeige  18 Manhattan 40 Schwarz 
     

     

     
 
03 Caramel 19 Basalt 41 Dunkelbraun 
 

     

     
05 Mittelbraun  20 Weiß 43 Pergamon 
     

     
  
11 Jasmin 21 Hellgrau 44 Topas  
 
 

 
12 Anemone 23 Lichtgrau 47 Anthrazit  
 
 

 
16 Silbergrau 

 
 
 

 
31 Zementgrau 
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Технически данни за продукта 

 

 Материал   Еластична, прахообразна смес. При обработка не се 
    отделя вреден за здравето кварцов прах. 

     

 Компоненти   еднокомпонентна 

 Консистенция   на прах 

    Не изисква специализиран транспорт. 
     

 Съхранение   мин. 12 месеца; на сухо и температура до  + 30 °C 

 Опаковка   15 кг хартиена торба 
    4 кг хартиена торба 
     

 Широчина на фугата 1 до 10 мм, над 10 мм смесете с 25 % кварцов пясък  F 32 (0,1 до 0,4 мм) 
     

 Разход    

 - Плочки 30 x 30 см (при 5 мм широчина  400 г/м² 

 на фугата  и 8 мм дълбочина на фугата)   

 - Плочки 20 x 20 см (при 5 мм широчина около 600 г/м² 

 и 8 mm дълбочина на фугата)    

 - стъклокерамика  5 x 5 см (при 2 мм  около 700 г/м² 

 широчина  на фугата и 6 мм    

 дълбочина на фугата)    

 - облицовъчни плочки 24 x 11,5 cm (при 8 мм около 1.500 г/м² 
 широчина на фугата  10 мм дълбочина на фугата)  

     
 Покриваемост 15 кг торба 4 кг торба 
  достатъчна за достатъчна за 
  около около 

 - плочки 30 x 30 см (при 5 мм широ-  37,5 м² 10,0 м² 
 чина и 8 мм дълбочина на фугата)    

 - плочки 20 x 20 см (при 5 мм широ-  25,0 м² 6,6 м² 
 чина и 8 мм дълбочина на фугата)    

 - стъклокерамика 5 x 5 см (при 2 мм  21,0 м² 5,6 м² 
 широчина и 6 мм дълбочина на фугата)   

 - облицовъчни плочки 24 x 11,5 cм (при 8 мм  10,0 м² 2,6 м² 
 широчина и 10 мм дълбочина на фугата)   

     
 Съотношение на смесване с вода    

 - 1 кг прах около 0,20 л до 0,24 л 

 - 4-кг прах около 0,80 л до 0,96 л 

 - 15 кг торба около  3,0 л до 3,6 л 
   

 Темпаратура при работа и + 5 °C до + 25 °C 
 температура на основата    
    

 Време за пребъркване около 3 минути  
    

 Време за работа* около 40 минути  
     

 Време за стягане*    

 - устойчив на дъждове след около 4 часа  

 - годен за ходене след около 4 часа  

 - годен за пълно натоварване след около 24 часа  
     

 Температурна устойчивост - 20 °C до + 80 °C 
      
* при + 23 °C и 50 % относителна влажност на въздуха. По-високите температури скъсяват, а по- ниските увеличават това време. 
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Подготовка на основата 
 
■ Веднага след полагането на 

плочките, почистете фугата между 

тях в дълбочина, съответстваща на 

 
 
 
дебелината на плочките. 
 
■ Оставете лепилото да изсъхне добре. 

 

 

Полагане на фугиращата смес 

 
1. Налейте определеното 

количество вода ( на 4 кг суха част 

добавете 0,8 -0,96 л. вода ) в чиста 

кофа. Добавете фугиращата смес и 

веднага разбъркайте с подходящ 

за целта миксер до получаване на 

хомогенна, пластична смес без 

бучки. 

 

 

 

Важно 
 
■ Не полагайте при температура 

на основата под + 5 °C и над 

 

+ 25 °C или при дъжд, вятър и  
 

силна слънчева светлина. 
 

■ Високите температури скъсяват, а 

ниските увеличават времето за 

работа. Прясно нанесената смес е 

добре да се предпази от силна 

слънчева светлина и силен вятър 
 

■ За покрития от гранитогрес, 

особено при ниски температури, е  

 
 

 

 

 

2. Оставете да престои 

приблизително 3 минути 

и разбъркайте отново. 
 
3. Нанесете с гумена маламашка и я 

оставете да стегне. Ако се налага 

нанесете повторно, за да се 

запълни фугата равномерно. 

 

 

 

 

 

 

добре да се използва PCI Nanofug 

Premium. 
 

■ Ако след изсъхване върху 

керамичните покрития остане  

бял филм, можете да го 

отстраните дo 2-3 дни с PCI 

Zement- schleier-Entferner. 

Навлажнете добре фугите и 

плочките и след почистване 

отново изплакнете обилно с 

вода. 

 

 

 

 

4. След като сместа е 

повърхностно изсъхнала, 

почистете плочките с влажна 

гъба. След окончателното 

втвърдяване на фугата, почистете 

отново с влажна гъба. 

 

 

 

 

 

 
 

■ Съгласно действащите норми PCI 

Nanofug не трябва да се използва 

като заместител на хидроизолации.  

■ При цвят черен следва да се 

предвиди повече време за 

почистване. 

■ При фугиране на хлъзгави 

покрития или покрития с груба 
 

повърхност, да се почиства 

остатъчния филм веднага. (При 

необходимост да се направи пробно 

фугиране и почистване). 
 

Различни варианти – за всички широчини на фугата и всякакви 

керамични покрития. 
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■ Повърхности, често почиствани с 

препарати, съдържащи киселини,  

или такива, които са излагани на 

вода с циментово-агресивна 

въглеродна киселина, се фугират с 

PCI Durapox Premium.   

■ При полиран гранитогрес са 

възможни изцветявания в случай, че 

са налице микропори на 

повърхността на плочата. За това не 

се препоръчва силен цветови 

контраст между плочката и фугата. 

При необходимост да се направи 

пробно фугиране. 
 

■ При почистване с киселинни 

препарати може да се увреди 

втвърдената вече фуга. За това 

преди почистване намокрете 

обилно с вода и накрая отново 

изплакнете с вода. 
 

■ Фуги между керамичните 

покрития, елементи за вграждане и 

тръбни изводи, както и ъглови и 

присъединителни фуги да се 

фугират еластично с PCI Silcofug E 
 

или PCI Silcoferm S, а по фасади с 
 

PCI Elritan 100. 

   
■ Чрез смесване на PCI Nanofug с 

кварцов пясък, може да се 

промени оригиналния цвят. 
 

■ Втвърдената фугираща смес 

не трябва да се смесва с вода, 

нито с фуга на прах 
 

■ При почистване да не се използва 

суха кърпа, поради опасността от 

оцветявания, в резултат на 

попадане на засъхнала смес във 

все още мократа фуга. 

 

■ При фугиране на съдове с 

питейна вода да се използва PCI 
 

Durafug NT. 
 

■ Съхранение: на сухо мин. 

12 месеца 

 

■ Инструментите да се 

почистват веднага след работа с 

вода. При засъхване могат да се 

почистят само механично. 

 

 
 

 

 

Указания за безопасност 
 

PCI Nanofug съдържа цимент, 

който реагира алкално с вода ,за 

това дразни очите и кожата. 

Дразни дихателните пътища. Да се 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
избягва контакт с очите и кожата. консултация с лекар. Да се носят 

Да не се вдишва праха. При допир подходящи предпазни ръкавици. 

с очите, да се изплакне веднага Не трябва да попада в ръцете на 

обилно с вода и да се потърси деца. Беден на хромати. 
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AugsburgPiccardstr. 11   
D-86159 PCI Augsburg GmbH  

www.pci-augsburg.de 

 zertifiziertes Qualitäts-managementsystem  

  Нашият партньор в България: 
ВАРНА, ЗПЗ, 
бул. Проф. Ат. Москов 31, 
моб: 0888/179 717 
тел.: + 359 ( 52 ) 739 840; 
тел.: + 359 ( 52 ) 739 850; 
тел./факс: + 359 ( 52 ) 753 040; 
e-mail: jivkov@djiabg.com 
уебсайт: http://www.djiabg.com 

Условията за работа на обекта и областите за приложение на нашите продукти са много 
различни. Не се препоръчва споменаването на търговските марки на други фирми и не изключва 
използването на други подобни продукти. Предоставената от нас информация описва само 
пригодността и свойствата на продуктите като не дава гаранции. В техническите карти можем да 
дадем само най-общи указания за обработка, които се базират на текущи знания и опит. 
Проектанти и майстори са длъжни да тестват пригодността и областите за приложение на 
продукта за съответната цел. За области на приложение, които не са посочени в частта „области 
на приложение“ в техническата карта на продукта, задължително следва да се консултира с 
техническата служба на PCI. Всички включени описания, детайли, снимки, данни, съотношение 
на смесване, тегла и др. могат да бъдат променяни. 
Законите и указанията следва да се спазват от получателя на продукта. Предоставената от нас 
информация описва само пригодността и свойствата на продуктите като не дава гаранции. 
Гаранция за определени свойства или пригодността на продукта за определена област на 
приложение не може да бъде изведена от нашите данни. За непълна или невярна информация 
се носи отговорност само при груби нарушения (умисъл или груба небрежност). 
 
Джия 2001 ООД носи отговорност за превода на техническото съдържание. 
 
Техническа карта Nr. 246, издадена април 2018. При ново издание, настоящото става невалидно; най-новото издание 
можете да откриете винаги на интернет-страницата www.pci-augsburg.de 


