
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCI Pavifix CEM 

Фугиращ разтвор на циментова основа за паважни настилки от естествен камък 

Области на приложение 

 

 За подове 

 За външно и вътрешно  

приложение 

 За широчини на фугата над 5 мм 

 За фугиране на мозаечни 

настилки, малки и големи павета 

от естествен камък 

 За фугиране на нечувствителен на 

изцветявания естествен камък  по 

метод на площно фугиране и метод 

на леене 

 Подходящ за всякакви улични  

съоражения 

 

                                                                                       

 
 

 
 
Свойства на продукта 

 

 Лесно запълване на фугите 

 Висока износоустойчивост, 

трайна устойчивост на 

атмосферни влияния и механични 

натоварвания 

 Не се напуква при съхнене, не 

се рони и не се свива при 

втвърдяване 

 Водонепропусклив 

 Устойчив на студове и 

температурни амплитуди, с 

универсално приложение за вън и 

вътре 

 Полагане по метод на площно 

фугиране при паважни настилки 

 Полагане по метод на леене при  

повърхности, покрити с плочи 



 

 
Технически данни за приложение на продукта 

 
 

Материал  Модифициран циментов разтвор. Не съдържа азбест и 

други минерални фибри. При обработка не се отделя 

вреден за здравето кварцов пясък. 

Компоненти еднокомпонентен 

                                                                  Не изисква специализиран транспорт. 
                               Съдържа цимент. 

Съхранение мин. 12 месеца; на сухо място, да не се излага трайно при 
над + 30 °C  

Опаковка 25 кг  

Art.-Nr./EAN-Prüfz. 3269/5 
 
 

Разход 

- 25 кг прах  около 13 л разтвор 

Разход: 

- Мозаечна настилка (7 x 7 см): около 11 - 13 кг прах/м² 

- Малки павета (10 x 10 см): около 9 - 11 кг прах/м² 

- Големи павета (17 x 17 см): около 7 - 9  кг прах/м² 

(при 30 мм дълбочина на фугата и 10 мм широчина на фугата) 

Широчина на фугата  5 до 50 мм 

Цвят циментово сиво 

Дълбочина на фугата при паважи 2/3 от височината на камъка, мин. 30 мм 

Дълбочина на фугата при покрития от плочи  2/3 от дебелината на плочата, мин. 10 мм 

Температура при обработка + 5 °C до + 25 °C (температура на основата) 

Вода за смесване 

- 25 кг торба  2,4 - 3,0 л 

- 25 кг торба  2,2 - 2,8 л 

Време за смесване мин. 2 минути 

Време за пребъркване около 3 минути 

Време за обработка*  около 60 минути 

Време за стягане 

Годен за ходене след* около 8 часа  

Устойчив на дъждове след* около 8 часа  

Годен за пълно натоварване след* около 1 ден 

Температурна устойчивост  - 20 °C до + 80 °C 
 

* При + 23 °C и  50 % относителна влажност на въздуха. По-високите темпаратури скъсяват, а по-ниските удължават това време.



 
 

 
 

 

 

Подготовка на основата 
 

 Общият строеж на паветата  

трябва да отговаря на очакваното 

натоварване и правилата за 

монтаж. 

 Преди фугиране на павета или  

плочи, подгответе равномерно 

необходимата дълбочина на 

фугата. 

 

 

Подготовка на повърхността 
 

 Предварителната обработка с 

PCI Vorimprägnierung преди 

фугиране с PCI Pavifix CEM ще 

допринесе за лесно почистване 

на повърхността. 

След изсъхване на PCI 

Vorimprägnierung (2-3 часа), може да 

започнете фугирането с  PCI Pavifix 

CEM.

 

 

 
 

Обработка 
 

█1. Налейте чиста вода за 

разреждане (виж съотношението на 

смесване в таблицата с 

техническите показатели) в 

подходящ съд. Добавете 

фугиращата смес и бъркайите с 

бъркалка като накрайник на 

високооборотна бор-машина или с 

подходящ за целта миксер до 

получаване на течлив разтвор без 

бучки.  

2. Оставете да стегне за около 3 

минути, след което разбъркайте 

отново. 

3. Фугиране 

3.1 Фугиране по метод на площно 

фугиране 

Нанесете фугиращия разтвор по 

повърхността на паважа, с помощта 

на гумен разпределител 

разпределете равномерно и 

нанесете във фугите, като се 

стремите да остане възможно най-

малко фугиращ разтвор по 

повърхността на паважа. В рамките 

на 1 час почистете паветата с 

помощта на водна струя.  

За да се предотврати измиване на 

фугите, поддържайте водната струя 

почти хоризонтално към 

повърхността. 

3.2 Фугиране по метод на леене 

Излейте фугиращия разтвор с 

подходящ съд във фугите, като 

оберете излишъка с шпакла.  

Измийте повърхността в рамките на 

1 час.  

След като изсъхне, отстранете  

остатъчния шлам с помощта на 

влажна гъба. 

  

Фугиране по метод на площно фугиране: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 Фугиране по метод на леене: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

Важно 

 

 Да не се обработва при 

температура под + 5 °C и над + 25 

°C, при дъжд или течение. 

 При фугиране на чувствителен на 

изцветявания естествен камък, е 

възможна появата на изцветявания  

по ръбовете на фугата. За това се 

препоръчва направата на пробна 

площ. 

 Почистване на повърхността с  

помощта на водоструйка да се 

направи най-рано след 24 часа и 

най-късно 48 часа след фугиране. 

При камъни и плочи с груба 

повърхност са възможни след 

фугиране остатъчен шлам по 

камъните и съответно  остатъци от 

разтвора в дълбочина,  

 

 

Указания за безопасност 

 PCI Pavifix CEM съдържа цимент,  

който реагира алкално с вода, за 

това дразни очите и кожата.  Дразни 

дихателните пътища. Да се избягва 

контакт с очите и кожата. 

което не е грешка в резултат на 

изпълнението. 

PCI Pavifix CEM да не се      прилага 

при наклон  > 3 %. 

 Прясно фугираните покрития по  

балкони и тераси следва да се  

защитят в продължение на мин. 8 

часа от евентуални дъждове.  

 При приложение за големи площи  

в частната собственост следва да 

се изисква техническа консултация 

на място. 

Моля вземете под внимание и 

препоръките на производителите 

на плочи и павета. 

 

 

 

 

 

 

 

Д а не се вдишва праха. При допир 

с очите, да се изплакне веднага 

обилно с вода и да се потърси 

консултация с лекар. Да се носят 

подходящи предпазни ръкавици. 

Фуги между керамични покрития, 

елементи за вграждане и тръбни 

изводи, както и ъглови и 

присъединителни фуги да се 

фугират еластично с  PCI Carraferm, 

PCI Escutan TF или PCI Elritan 140. 

Втвърдената вече фугираща смес 

не трябва да се смесва с вода и 

фуга на прах. 

При предозиране на водата за  

разреждане, се понижава якостта и 

съответно устойчивостта на фугата. 

Почиствайте инструментите обилно 

с вода непосредствено след работа 

с тях. При засъхване могат да се 

почистят само механично. 

 

 

 

 

 

 

Не трябва да попада в ръцете на 

деца. Беден на хромат. 

Giscode: ZP1= продукт, съдържащ 

цимент

 
 
 

 


