
 

 

 
 

 
Teknoderz Ex Flexible Joint Filler Fuga  

________________________________________________________________________________________________________________ 

 Цементна еластична затирка для керамічної плитки, мармуру та граніту. 
 

ОПИС Цементна еластична затирка для керамічної плитки, мармуру та граніту. За 
рахунок силікону, який входить до складу являється водовідштовхуючим 
матеріалом. 

 
СФЕРИ  
ЗАСТОСУВАН
НЯ 

 Для керамічних, плиткових та гранітних швів різного діаметру. 

 В природних швах із природного граніту, пресованої цегли, мармуру, скляної 
мозаїки та природного каменю. 

 У лікарнях, житлових та торгових центрах. 

  У приміщеннях та на відкритому повітрі з інтенсивним пішохідним рухом.  

  

 

ОСОБЛИВОСТІ ТА 
ПЕРЕВАГИ 

 Відсутність вицвітання кольору та формування тріщин. 

 Оскільки він еластичний, на нього не впливають різкі перепади температури. 

 Оскільки він силіконовий, він стійкий до води та морозу. 

  Антибактеріальний. Не сприяє розвитку шкідливої флори. 

  Його можна використовувати в системах теплої підлоги. 
ІНСТРУКЦІЯ ПО 
ЗАСТОСУВАННЮ 

 Якість поверхні: Переконайтеся, що клей, що використовувався для приклеювання 
фінішного покриття, затвердів. Нанесення слід розпочинати як мінімум через 24 

години після нанесення клею. 

Підготовка поверхні: Поверхня повинна бути чистою ,рівною, гладкою, твердою, без 
будь-яких антиадгезивів. Такі речовини, як пил, олія, бруд, іржа, олія цвілі та миючий 
засіб слід видалити.  

Ширина стиків повинна бути не менше 2/3 товщини кераміки.TEKNODERZ EX, який 
знаходиться у 20-кілограмовому мішку у вигляді порошку, засипати у ємкість 

заповнену водою(6- 6,4 л води на 20 кг порошку). Замішувати за допомогою 

низькошвидкісного міксера до отримання однорідної суміші без грудочок. Розчин, 
отриманий в кінці процесу, слід залишити на 5-10 хвилин і перемішати знову до 

утворення однорідної консистенції 1-2 хвилини. 

 
 
 
 
 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Найменування показника Нормативне значення 

Колір Сірий, Білий, Бежевий 

Упаковка 20 кг крафтовий мішок 

Умови зберігання  12 місяців з дня виготовлення у закритій 
оригінальній упаковці 



 

 

Співвідношення суміші  6- 6,4 л води на 20 кг порошку 

Час життя суміші 1 година 

Температура застосування ( +5 ° С) - ( +35 ° С) 

Витрата 1.8 кг/м2 (при товщині шару 1 мм) 

Готовність до експлуатації 1 день 

Сила гнучкості ≥2,5 N/мм2 

Міцність на стиск ≥ 15 N/мм2 

Зносостійкість ⩽ 1000 mm³ 

 


