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PCI Durapox® Premium  

Фугиращ разтвор на основата на епоксидна смола  

 

PCI DURAPOX PREMIUM 

 

за лепене и фугиране на устойчиви на химикали, керамични покрития 

   

  НОВ 

 

                                     

 

Области на приложение  

 За вън и вътре 

 За стена и под 

 За специализирано фугиране на висококачествени настилки и облицовки като плочки, мозайка, 

керамика и т.н. 

 За устойчивост на химикали и водонепропускливо   полагане и фугиране на стенни и подови покрития. 

 

 За керамични покрития в пивоварни, мандри, лимонадена индустрия и производство на плодови 

сокове, промишлени кухни, месарници, кланици, рафинерии, хартиени фабрики, лаборатории и 

болници. 

 

 За полагане и фугиране в басейни, термални бани и бани в болници както и в душ - съоражения или 

СПА- центрове 

 

 

Свойства на продукта 

 Много пластичен и лесен за обработване (като циментова фугираща смес). 

 Много лесно се измива (като циментова фугираща смес). 

 Без остатъчен филм  

 хомогенен 

 В 15 различни цвята. 

 Без мирис при обработка 

 Много лесно се почиства (easy to clean effect). 

 Устойчив на натоварване от химикали, киселини, луга, мазнини и масла. 

 Водоустойчив  и паронепропусклив. 
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                       DE0171/01 

PCI Durapox Premium 

(DE0171/01)  EN 

12004:2007+A1:2012 
Reaktionsharzklebstoff für erhöhte 

Anforderungen mit verringertem Abrutschen für 

Fliesen und Platten 
im Innen- und Außenbereich EN 

12004 R2T 
Brandverhalten   Klasse E 

Haftscherfestigkeit 
nach Trockenlagerung  ≥ 2,0 N/mm² 

Haftscherfestigkeit 
nach Temperaturwechsel  ≥ 2,0 N/mm² 

Haftscherfestigkeit 
nach Wasserlagerung  ≥ 2,0 N/mm² 
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 Висока износоустойчивост 

 Устойчива на температурен шок, при краткотрайно почистване с пароструйка  

 Тестван от DIN EN 12004: PCI Durapox Premium отговаря на  R2T. 

 

Данни за обработка /Технически данни 
 

Наименование PCI Durapox Premium 

Материална основа Епоксидна смола 

Компоненти двукомпонентен 

Oпаковка 2,0 и 5,0 кг комбинирана опаковка 

Съотношение на смесване  1,45 кг основен компонент + 0,55 кг втвърдител 

3,625 кг основен компонент + 1,375 kg втвърдител 

Цветове: Art.-Nr/Ean-Prüfz. 2-kg u. 5-kg Eimer 

– Nr.  01 Brillantweiß 3750/8 (2-кг кофа); 3763/8 (5-кг кофа) 

– Nr. 02 Bahamabeige 3758/4 (2-кг кофа); 3768/3 (5-кг кофа) 

– Nr. 03 Caramel 3757/7 (2 кг кофа)  

– Nr. 05 Mittelbraun 

– Nr. 19 Basalt  

– Nr. 21 Hellgrau                               

3755/3 (2-кг кофа) 

3771/3 (2-kg-Eimer) 

3770/6 (2-kg-Eimer) 

– Nr. 16 Silbergau 3751/5 (2-кг кофа); 3764/5 (5-кг кофа)  

– Nr. 22 Sandgrau 3752/2 (2-кг кофа); 3765/2 (5-кг кофа) 

– Nr. 23 Lichtgrau 3762/1 (2-кг кофа) 

– Nr. 31 Zementgrau 3753/9 (2-кг кофа); 3766/9 (5кг кофа) 

– Nr. 40 Schwarz 3761/4 (2-кг кофа) 

– Nr. 41 Dunkelbraun 3706/7 (2-кг кофа) 

– Nr. 47 Anthrazit 3754/6 (2-кг кофа); 3767/6 (5-кг кофа) 

– Nr. 49 Hellbraun 3759/1 (2-кг кофа) 

– Nr. 50 Rotbraun 3756/0 (2-кг кофа) 

Съхранение  Най-малко 15 месеца; на сухо, да не се складира 

продължително при над  + 30 °C  

Разход (готов забъркан материал) Около 1.600 гр/м² и 1 мм дебелина на слоя 

Поставяне на плочките 

Гребен 

– 4 мм Около 1.900 гр/м² 

– 6 мм около 2.300 гр/м² 

– 8 мм                                                                                                  около 3.200 гр/м² 

– 10 мм около 3.800 гр/м² 

Фугиране 

– Средна мозайка 5 см × 5 см 

(3 мм широчина на фугата, 5 мм дълбочина на фугата) 

около 1.000 гр/м² 

– плочки  20 см × 20 см 

(5 мм широчина на фугата, 8 мм дълбочина на фугата) 

около 700 гр/м² 
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– керамика 30 см x 60 см 

(4 мм широчина на фугата, 8 мм дълбочина на фугата) 

около 300 гр/м² 

Температура на обработване  Най-малко + 10 °C до + 25 °C (Температура на основата) 

Продължителност на обработване  около 45 мин. 

Отворено време  около 60 мин. 

Отворено време за измиване  около 60 мин. 

Време за втвърдяване: 

– Положени плочкови покрития  

– Фугиране на стени След около 4 часа 

– проходими/готови за натовареност на подове След около 16 часа  

– Фугиране на подови покрития 

– проходими След около 16 часа 

–  устойчив на химикали и  на вода  След около 3/7 дни 

Температурна устойчивост – 20 °C до + 80 °C 

Дебелина на лепилно легло над 1 мм 

Широчина на фугата 1 до 20 мм 

*При+ 23 °C и 50 % относителна влажност на въздуха. По-високите температури скъсяват, по-ниските увеличават тези 

времена. 

. 

Третиране на основата       

                
Поставяне на плочки 

Основата 

трябва да е 

чиста, суха,                                                            

товароносима и 

равна. Да бъдат 

отстранени 

остатъци от 

масла и вакса, 

химикали, стари 

бои и други 

разединяващи 

вещества.    

                               

Остатъчната               

влажност на 

бетоновите основи 

и циментовите 

замазки не трябва 

да е повече от 

4 %. Да не се 

полага при 

покачваща се от 

основата влага. 

 

    Фугиране 

Фугите трябва да са чисти, сухи, без мазни петна и прах. 

Лепилният разтвор трябва да се е втвърдил. 
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Обработка на  PCI Durapox Premium 
 

Сложете предпазни ръкавици и 

очила! 

 Смесете PCI Durapox Premium 

втвърдителя с основата и 

бъркайте с подходяща бъркалка 

като накрайник на бавни обороти 

(до около 300 U/min.)  

в продължение на най-малко 3 

мин. докато се получи цветна 

хомогенна смес. Готовата смес 

изсипете в чист съд и още веднъж 

разбъркайте. 

 Полагане на плочки 

1 Нанасете с помощта на 

маламашка тънък контактен слой 

върху готовата основа, което ще 

улесни последващото полагане на 

лепилен разтвор. 2 След това 

нанесете с гребен PCI  Durapox 

Premium. За да се увеличи 

стабилността на PCI Durapox 

Premium, може да бъде смесен с  

PCI Stellmittel. При полагане, 

особено на мозайка, когато се 

изисква цветът да е бял, се 

препоръчва PCI Durapox NT да се 

смеси с кварцов пясък BCS 412 

(около 5,5 kg). Консистенцията може 

да варира в зависимост от 

количеството кварцов пясък. 

Нанасяте само толкова материал, 

колкото може да  се покрие с 

керамични плочки в рамките на 

отвореното време за лепене. 

3 Поставете плочите и наместете с 

побутване.  

Фугиране на плочки 

1 Забърканата смес от епоксидна 

смола поставете върху фогираните 

покрития и нанесете с маламашка 

по диагонал. 

 

 Отваряте PCI Durapox Premium (2 kg)  и                                                                                                   За да се получи сместа, трябва да я  

 вземате   двата компонента.                                         Смесвате втвърдителят и  основата                преместите в друг съд и отново да    
                                                                                                                        разбъркате.                                                                                                   

 

Нанасяте PCI Durapox Premium с маламашка            След около 10-45 мин. почистете с                           След около 60 мин. повърхността 
във фугите.                                                                      гъба фугираната повърхност.                                   трябва да е напръскана с  

                                                                                                                                                                               PCI Durapox Finish (течен)   
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Може да разтворите PCI Durapox Finish  Накрая нанесете с гъба остатъчния слой Важното е, водата за измиване   

(концентрат) MV 1:100; в 5 л вода:   и почистете повърхността. да се променя постепенно  (около 5 - 10 м²). 

50 г Durapox Finish; директно се добавят във                                                                                                                 

водата за измиване.       

                                                                                                                       

Обработка 
 

2.Измийте фугираните покрития.  

2.1 След около 10 - 45 мин. с възможно най-малко 

вода (да не е гореща!) измийте с гъба чрез 

кръгови движения. 

2.2 Оберете излишъка с гъба като  

я изплаквайте по-често.  

2.3 Крайното време за измиване или моделиране 

зависи от обкръжаващата ни температура. 

При нормална стайна температура (около 

20℃) покритието може да се измие 75 мин. 

след смесването. 

 

 

 

При това гъбата често трябва да се 

изплаква. Ниските температури 

позволяват по-дълго време за 

изчакване. За по-лесното почистване 

на остатъчния слой препоръчваме 

преди измиване повърхността да се 

напръска с PCI Durapox Finish.  

Водата за измиване трябва да се  

променя на равни интервали, на 

всеки  5 - 10 м². Има избор и към 

чистата вода да се добави PCI 

Durapox Finish (концентрат) в 

съотношение 1:100.   

 

Препоръчително е, след 

изсъхване на същия ден да се 

тестват повърхностите за чистота 

и при нужда да се почистят. 

2.4 След втвърдяване на 

фугиращия разтвор остатъчните 

слоеве могат да бъдат отстранени 

на следващия ден с PCI Durapox 

Finish. По-силните замърсявания 

се изчистват с PCI Spezial-Reiniger 

Epoxi. 
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Опаковка 

 
 

 

Опаковка на допълнителните 

продукти 

 

PCI Gummifugscheibe 

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 3398/2 

PCI Durapox Finish (течен) 

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 3774/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCI Durapox Finish (концентрат) 

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 3775/1 

PCI Spezial-Reiniger Epoxi,  

5-kg-кофа, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 1628/2 
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Устойчивост на химикали (Продължителност на тестване 

500 часа при + 20 °C) 
 Концентрация 

(Gew.-%) 

 Концентрация 

(Gew.-%) 

 

Неорганични киселини  гориво, масла   

Фосфорна киселина  до 50 % + безоловен бензин  + 

Азотна киселина  до 20 % + (изцветяване) оловен бензин  + 

Солна киселина до 37 %  + супер бензин 
 

+ 

Сярна киселина до 70 % + (изцветяване) дизел  + 

 
Биодизел 

 
+ 

Органични киселини (изцветяване) Самолетно гориво   + 

Мравчена киселина до 5 % (+) Моторно масло  + 

Борна киселина  до 10 % + Мазут лек (EL)  + 

Оцетна киселина до 10 % (+) Мазут тежък  + 

Млечна киселина до 10 % (+) Парафиново масло  + 

Оксална киселина  до 10 % + Хидравлично масло  + 

Винена киселина до 25 % + Силиконово масло  + 

Лимонена киселина до 10 % + Готварска мазнина  + 

   Терпентиново масло  + 

Луга 

Амоняк 
до конц. +  

  

Калциев хидроксид до 20 % + Ацетон 
 

(+) 

Натриев хипохлорид до конц.  + Бутанол  (+) 

Калиев хидроксид до 50 % + Етанол  
 

(+) 

Натриева основа до 50 % + Изопропил  (+) 

   Петрол  (+) 

Солни разтвори   Формалдехид  + 
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Алуминиев хлорид до 30 % + Ксилол  (+) 

Алуминиев сулфат до 40 % + Етилацетат до 20 % (+) 

Амониев хлорид до 10 % + Бензин  (+) 

Амониев карбонат до 50 % +    

Амониев нитрат до 50 % + Други   

Aмониев сулфат до 50 % + Witty Pool Rot SE  + 

Бариев хлорид до 40 % + Бетонни агресивни води  + 

Калциев хлорид до 40 % + Бира  + 

Калциев нитрат до 50 % + Кока-Кола  + 

Железен сулфат до 30 % + Дибутилфталат   + 

Калиев карбонат до 20 % + +  + 

Калиев перманганат до 5 % + 

(изцветяване) 

Глицерин   + 

Физиологичен разтвор 

до 

наситеност + Суроватка 

 

+ 

Меден разтвор до 15 % + Водороден пероксид    До кон.            + 

Натриев тиосулфат до 20 % + 
  

Цинков хлорид до 50 % +   

     

+ = устойчив; (+) = устойчив за кратъ период; - = неустойчив 

 

Важно 

 Само за индустриално/               

производствено приложение. 

 

 При работа носете подходящи 

предпазни ръкавици и очила или 

предпазна маска. При контакт с 

кожата се получават възпаления.  

 

Да не се обработва на   

температури по-ниски от + 10 ℃. 

 Подходящата температура за 

фугиране  с PCI Durapox Premium е 

+ 20 °C. 

 Преди да напълните басейна 

почистете основно и го 

дезинфекцирайте.  

 За да се осигури безупречна 

хигиена в басейна  следва да се 

дезинфекцира и да се подготви 

водата съгласно норма DIN 19643-1. 

Почистете повърхностите 

допълнително. 

 При външно използване, в басейни, 

и в пространствата около тях,  както 

и при силно устойчиви подови 

покрития, е препоръчително да се 

полага пълноплощно лепилния 

разтвор. 

 За да може това да се реализира 

при стъклокерамиката, основата, 

върху която ще се полага, следва да 

е напълно равна.  
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 За да може да се осигури  по-късно 

правилно безцветно фугиране при 

мозаечните подови покрития,е 

необходимо да се премахнат 

остатъците от лепилен разтвор. 

 При употреба на  прозрачна мозайка 

следва да се фугира и лепи с PCI 

Durapox Premium.  

 При полагане, особено на мозайка, 

когато се изисква цветът да е бял, 

се препоръчва PCI Durapox NT да се 

смеси с кварцов пясък BCS 412 

(около 5,5 kg). Консистенцията може 

да варира в зависимост от 

количеството кварцов пясък. 

 PCI Durapox Premium не измества 

хидроизолирането.  

 За почистване използвайте много 

малко вода, която не бива да отива 

в канализацията. 

Веднага след работа, почистете 

внимателно, за да отстраните 

остатъчния слой, още докато е в 

прясно състояние.   

 PCI Durapox Premium не трябва да 

се разрежда при обработката с 

вода, PCI Spezial-Reiniger Epoxi, 

спирт или други течности. 

Затворете еластично фугите 

между керамика, мазилка, бетон и 

строителни елементи, както и 

ъглови и присъединителни фуги с: 

– PCI Silcofug E, 

– PCI Silcoferm S, 

При устойчивост на химикалите: 

– PCI Elritan 140. 

 PCI Durapox Premium съдържа 

пигменти. При фугиране на 

негланцирани и груби плочки, 

направете пробна площ.  

 В случай на ранна употреба на 

почистващи препарати, 

съдържащи киселина, могат да се 

появят бели оцветявания. 

 При последващо фугиране е 

препоръчително да се спазва мин. 

3 mm дълбочина на фугата. 

 Непосредствено след работа 

почистете добре инструментите. 

При втвърдяване е възможно 

механично изстъргване. 

 Съхранение: най-малко  

15 месеца; на сухо, да не се 

складира трайно при повече от + 

30 °C. 

Указания за безопасност
Основни компоненти: 

съдържа: Бисфенол А-епихлорхидрин смола, 

Бисфенол F-епихлорохидринова смола, С12-С14 алкилоксиглицидилов етер. 

Причинява тежки възпаления на очите и кожата ! Носете защитни ръкавици, очила 

и защитна маска! 

При контакт с очите: В продължение на няколко минути изплаквайте с вода. Ако се 

влоши, отидете на лекар.  

При досег с кожата: Измийте с много вода и сапун.  

При употреба на този продукт не яжте, не пийте и не пушете.  

При поглъщане изплакнете устата и не повръщайте !  

При вдишване излезте на чист въздух и застанете в удобна за дишане поза.  
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Условията за работа на обекта и областите за приложение на 
нашите продукти са много различни. 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. 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. 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). 

 

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. 455, издадена януари 2018. При ново издание, настоящото става невалидно; 

най-новото издание можете да откриете винаги на интернет-страницата www.pci-augsburg.de 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

PCI Augsburg GmbH 

Piccardstr. 11                                                

D-86159 Augsburg 

www.pci-augsburg.de 

ВАРНА, ЗПЗ, 

моб: 0888/179717 

тел.:+ 359 ( 52 ) 739 850; 
тел./факс:  

+ 359 ( 52 ) 753 040; 
e-mail:jivkov@djiabg.com 
уебсайт: 
http://www.djiabg.cm                                     
                                        
 

http://www.djiabg.cm/

