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CRISTALLFUGE
Elastyczna, drobnoziarnista zaprawa do spoinowania 1-6 mm

• do wewnątrz
• dobrze zmywalna w stanie swieżym
• nie rysuje delikatnych powierzchni 
   w czasie fugowania
• paroprzepuszczalna
• utwardza się bez peknięć
• łatwa w użyciu i konserwacji
• odporna na cykle zamrażania i rozmrażania
• odpowiednia do systemów ogrzewania podłogowego 
    i ściennego
• wolna od szkodliwych krzemowych drobnych pyłów    
    kwarcowych
• kolory dopasowane są do systemu silikonowego 
    ESCOSIL-2000
• spełnia wymagania CG1 według DIN EN 13888
• dla spoin o szerokości od 1,5 do 6 mm

Zastosowania:
CRISTALLFUGE jest szczególnie odpowiednia do spoinowania
chłonnych okładzin ceramiczne wykonanych z ceramiki glinia-
nej i kamionki. Właściwości zaprawy, usztywnienie w spoinie, 
retencja wody i zmywalność zostały dopasowane do zastoso-
wania. CRISTALLFUGE może być stosowana do spoin o szero-
kości 1 do 6 mm wewnątrz pomieszczeń, na ścianach i podło-
gach, w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych. Do 
połączeń w obszarach podłogowych polecamy CRISTALLFU-
GE-FLEX, do silnie obciążonych obszarów CRISTALLFUGE-HF 
lub ASODUR-DESIGN. Do fugowania kamienia naturalnego, 
gresów i innych pokryć o niskiej chłonności wody, mozaik 
szklanych/ płytek polecamy CRISTALLFUGE-PLUS. 

Dane techniczne:
Baza:  cement, wypełniacze mineralne  
  i wysokogatunkowe dodatki
Barwa:  biały srebrny szary, 
  w opakowania 5 kg: beż bahama, brąz,  
  beżowy, karmel, grafit, szary, jaśmin, beż  
  jura, średni szary, orzechowy, pergamon,  
  piaskowy szary, szary tytanowy, biały,  
  szary, średni szary, srebrny szary, szary  
  tytanowy.
Szerokość spoiny:  1,5 do 6 mm

Czas obróbki*:   ok 60 min.
Temperatura 
aplikacji/podłoża:  +5 °C do +25 °C
Ruch pieszy*):  po ok. 12 godz.
Pełne obciążenie*): najwcześniej po 2 dniach
Dodatek wody:        1,25 - 1,5 l/ 5 kg lub               
   5,0 - 6,0 l/ 20 kg
Zużycie:   Patrz tabela poniżej
Czyszczenie:  w świeżym stanie - wodą
Gęstość nasypowa: ok.1,26 kg / dm3

Gęstość świeżej 
zaprawy:   ok.1,9 kg / dm3

Rodzaje opakowań: worki 5 kg i 20 kg
Przechowywanie:  w suchym miejscu do 12   
   miesięcy w fabrycznie   
   zamkniętym opakowaniu,   
   naruszone opakowanie   
   natychmiast zużyć
*dane odnoszą się do temp. 23°C otoczenia i 50 % 
względnej wilgotnosci powietrza

Tabela zużycia:

Wymiar 
płytki/ 

okładziny
(cm)

Szerokość 
spoiny

(mm)

Głębokość 
spoiny

(mm)

Zużycie na 
1m2

(kg)

2,0 x 2,0 1,5 2,0 0,58

10,0 x 10,0 3,0 6,0 0,7

15,0 x 15,0 3,0 6,0 0,49

20,0 x 20,0 3,0 8,0 0,49

20,0 x 25,0 3,0 8,0 0,45

30,0 x 30,0 5,0 8,0 0,55

30,0 x 40,0 4,0 10,0 0,48

30,0 x 60,0 4,0 10,0 0,41

Podłoże i sposób obróbki:
Płytki przed wypełnieniem spoin powinny być czyste zwłasz-
cza bez zaprawy klejowej. Ewentualne zabrudzenia spoiny 
i powierzchni płytek usunąć. Okładzinę oczyścić wilgotną 
ściereczką. Zaprawa klejowa do płytek musi być całkowicie 
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związana, w przeciwnym razie może dojść do przebarwień 
spoiny. Silnie chłonne okładziny należy równomiernie zwilżyć 
wodą.Brzegi płytek muszą być czyste i wolne od substancji po-
garszających przyczepność zaprawy. Spoinowanie okładzin 
na cienkowarstwowym kleju można przeprowadzać po 3÷72 
godzinach od momentu ich ułożenia, w zależności od zasto-
sowanego kleju. Przy stosowaniu kleju grubowarstwowego, 
spoinowanie przeprowadzić, gdy jest on równomiernie zwią-
zany i suchy. W momencie spoinowania, powierzchnia płytek 
powinna mieć taką samą temperaturę, nie należy fugować 
np. nierównomiernie zacienionych powierzchni.Konsystencje 
zaprawy do fugowania należy dopasować do chłonności 
płytek i podłoża.
1. Do przygotowywania CRISTALLFUGE należy używać 
tylko czystej wody w czystych naczyniach. W zależności od 
pożądanej konsystencji, do ilości 1,25 - 1,5 l wody dodać 5 kg 
CRISTALLFUGE i wymieszać do uzyskania jednolitej masy.
Gres i płytki nieporowate: 
ok.1,25 - 1,35 l wody: na 5 kg CRISTALLFUGE. 
Płytki fajansowe i ceramiczne porowate: 
ok.1,35 - 1,5 l wody: na 5 kg CRISTALLFUGE.
Zalecamy mieszanie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej 
mieszadłem (ok 300-500 obr/min). Po wymieszaniu 
odczekać ok.2 min i przemieszać ponownie. Aby uniknąć 
różnic w odcieniach należy zachować taką samą proporcję 
wody i fugi przy mieszaniu.
2. CRISTALLFUGE wypełnia się szczeliny na ścianach i 
podłogach za pomocą packi, lekko przyciskając, a następnie 
zgarnia się pozostałości do czysta, ustawiając packę pod 
kontem do szczeliny, tak aby wyrównać wypełnienie. W celu 
całkowitego wypełnienia szczeliny podczas jednej operacji, 
należy zgarniać po przekątnej resztki zaprawy fugowej po 
krótkim odstępie czasu (30 - 60 sek.).
3. Po stężeniu zaprawy fugowej (sprawdzić przez naciśnięcie 
palcem) zmyć brzegi fugi za pomocą wilgotnej gąbki. Po kilku 
minutach umyć gąbką do czysta.
4. Szczeliny przeznaczone do elastycznego fugowania 
ESCOSIL-2000 należy zabezpieczyć przezd zanieczyszcze-
niem przez CRISTALLFUGE.
5. Pozostałe ewentualnie resztki zaprawy w postaci pyłu zmyć 
po kilku godzinach gąbką i czystą wodą. Nie używać do 
czyszczenia suchych ścierek, ponieważ istnieje niebezpieczeń-

stwo odbarwienia się fugi przez wtarcie zaschniętej zaprawy 
w wilgotną jeszcze fugę! Świeżo wykonane zafugowanie na-
leży chronić przed czynnikami mającymi szkodliwy wpływ na 
twardnienie zaprawy, jak wysoka temperatura, wiatr, deszcz 
lub mróz. Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych  
(niska wilgotność powietrza, przeciągi, wiatr) i mocno chłon-
nych płytkach ceramicznych należy podczas twardnienia 
zaprawy przeprowadzić dodatkowe nawilżanie wodą  
(przy pomocy gąbki). W przypadku nawierzchni ceramicz-
nych o profilowanej, szorstkiej, nieglazurowanej i porowatej 
powierzchni oraz kamieni naturalnych o szorstkiej powierzch-
ni, zaleca się wykonanie próbnego fugowania (obrabianą 
powierzchnię ewent lekko nawilżyć). Czas zmywania zależy 
od rodzaju podłoża i warunków otoczenia.

Wskazówki:
• Do już stężonej zaprawy nie dodawać wody ani nie 
mieszać ze świeżą zaprawą. Powstaje zwiększone ryzyko 
przebarwień!
• Stosować wyłącznie czystą wodę i czyste narzędzia!
• Przed rozpoczęciem spoinowania podłoże dokładnie 
oczyścić!
• Przestrzegać czasu wiązania zaprawy klejowej i spoinu-
jącej! W przypadku zbyt wczesnego spoinowania istnieje 
ryzyko przebarwień!
• Badania wykazały, że pory lub powstawanie w spoinie 
pęcherzy nie jest związane z zaprawą do spoinowania!
Przyczyną są z reguły poniższe warunki podstawowe:
1. wysoka chłonność kamienia naturalnego lub ceramiki
2. wysoka wartość W/Z zaprawy do spoinowania
3. pęcherze powietrza powstałe podczas mieszania
ad. 1+2:   nie należy zwilżać kamieni o większej gęstości, 
natomiast kamienie o mniejszej gęstości, a tym samym wyższej 
porowatości i kapilarności, należy obficie zwilżyć pacą z 
gąbką, a następnie poddać spoinowaniu.
ad. 3: w razie użycia zbyt wysokiej prędkości obrotowej 
lub niewłaściwego mieszadła do mieszaniny może dostać się 
zbyt dużo powietrza, które najlepiej usuwa się przez wytrzą-
sanie/uderzanie w pojemnik ze świeżą zaprawą, aż będzie 
widać, jak nadmiar powietrza uchodzi z zaprawy. Najlepiej 
stosować mieszadło okrągłe lub śrubowe.
• W przypadku przeciągów lub silnego nasłonecznienia 
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należy chronić spoiny przed zbyt szybkim wysychaniem, 
np. poprzez przykrycie folią lub poprzez wielokrotne lekkie 
nawilżanie spoin!
• Chronić spoiny przed deszczem i mrozem do czasu ich 
stwardnienia!
• Szczeliny między różnymi rodzajami płytek, elementami 
zabudowy i przejściami rurowymi, jak również spoiny narożne 
i łączące należy wypełniać masami elastycznymi 
ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-UW lub ESCOSIL-2000-ST, 
w zależności od zastosowania.
• Zastosowanie CRISTALLFUGE nie zastępuje środków 
uszczelniających!
• Do pielęgnacji i czyszczenia powierzchni zafugowanych za-
lecamy wyłącznie neutralne lub lekko alkaliczne środki czysz-
czące. Pielęgnowaną powierzchnię należy po oczyszczeniu 
zmyć wodą. Trzeba zwracać uwagę na chłonność podkładu  
i brzegów fugi.
• Jeżeli stosowane są środki czyszczące o odczynie kwaśnym 
należy uwzględnić specyfikę i właściwości układanych mate-
riałów! Spoinę powinno się wstępnie zmoczyć, a następnie 
nałożyć środek czyszczący w maksymalnym możliwym roz-
cieńczeniu. Czas oddziaływania środka czyszczącego należy 
ograniczyć do minimum , następnie zmyć dużą ilością czystej 
wody. Środki czyszczące o odczynie kwaśnym przy nieod-
powiednim dozowaniu, zbyt długim oddziaływaniu, braku 
uprzedniego zmoczenia spoiny mogą prowadzić do spadku 
wytrzymałości spoiny, a nawet do całkowitego uszkodzenia 
fugi.
• Różna wilgotność podłoża oraz różna temperatura działa-
jąca na zafugowaną wydzieloną architektonicznie powierzch-
nię może prowadzić do różnic w kolorze fugi. Różnice te nie 
maja wpływuna właściwości związanej fugi i w późniejszych 
warunkach eksploatacyjnych mogą zaniknąć.
• W przypadku wysokich obciążeń mechanicznych, np. przez 
urządzenia czyszczące lub przy obciążeniu substancjami 
chemicznymi do fugowania zalecamy stosowanie materiału 
o wysokim stopniu obciążalności dwuskładnikowej zaprawy 
na bazie żywicy epoksydowej ASODUR-EKF,
 ASODUR-DESIGN lub CRISTALLFUGE-HF. 
• Należy w odpowiednim miejscu zaplanować lub wykonać 
spoiny boczne, spoiny okładziny, spoiny dylatacyjne oraz 
spoiny ruchome i zabezpieczyć odpowiednim materiałem np. 

taśmą krawędziową (RD-SK50)!
• Ze względu na podatność na brud jasne kolory powinny 
być stosowane tylko wewnątrz budynków i na ścianach.
• W obrębie wydzielonych architektonicznie powierzchni 
należy stosować ten sam nr partii!
• W przypadku fugowania płyt z kamienia naturalnego lub 
sztucznego należy uwzględnić specyficzne właściwości pro-
duktu skłonność do odbarwień). W wątpliwych przypadkach 
wykonać fugowanie próbne!
• Powierzchnie nie podlegające obróbce należy chronić 
przed działaniem CRISTALLFUGE.

Należy przestrzegać obowiązującej Karty charak-
terystyki preparatu niebezpiecznego WE!

GISCODE: ZP 1

* Informacje dotyczące poziomu emisji substancji lotnych do powietrza 
w pomieszczeniu, które stanowią zagrożenie dla zdrowia w przypadku 
narażenia przez drogi oddechowe, przedstawiono w skali od klasy A+ 
(wyjątkowo niskoemisyjne) do C (wysokoemisyjne).
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Prawa Kupującego dotyczące jakości oferowanych przez nas materiałów regulują nasze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Wszelkie kwestie wykraczające poza zakres opisanego tu zastosowania należy 
skonsultować z naszym Działem Doradztwa Technicznego. Wymagają one – pod rygorem nieważności - wiążącego prawnie, pisemnego potwierdzenia z naszej strony. Opis produktu nie zwalnia 
użytkownika z obowiązku zachowania staranności. W razie wątpliwości preparat nałożyć na powierzchnię próbną. Niniejsza publikacja obowiązuje do czasu wydania nowej wersji.
                                                                                                                                                                                                                                                                      WKD/LiW   51/21
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Przegląd kolorów*:

*Niewielkie różnice w kolorach wynikają z technologii druku.


