
12

SİLİKONLU FLEX FUGA (FRG-2002)

TANIM

Seramik, fayans, granit cam mozaik, porselen gibi yüzey 
kaplama malzemeleri ile döşenmiş mekanların derz boşlukların 
doldurulmasında kullanılan çimento esaslı, polimer ve silikon 
katkılı, su geçirimsizlik sağlayan, elastik derz dolgu malzemesidir.
TS-EN 13888 – Karolar için derz dolgu malzemeleri- Gerekler, 
uygunluk değerlendirilmesi, sınıflandırma ve gösteriş CG2WA.
CG2WA: İlave özelliklerle geliştirilmiş, su emmesi azaltılmış, 
Aşınma direnci arttırılmış karo derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve Dış Mekanlar
• Seramik, Fayans, granit ve diğer kaplama malzemeleri ile 
döşenmiş yüzeylerdeki derz boşluklarında güvenle kullanılmalıdır.
• Özellikle yüzme ve süs havuzları ile teras ve balkonlarda.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

• 2-8 mm ye kadar olan derz uygulamalarında iyi sonuç verir. Daha 
geniş derz uygulamalarında kullanılmalıdır.
• Derz uygulamaları yapıştırıcı uygulaması tamamlandıktan sonra 
24 saat sonra yapılmalıdır. Kaplama malzemesinin altındaki 
yapıştırıcının kuruduğundan emin olunmalıdır.
• Güneş ve kuvvetli rüzgar altında uygulamadan kaçınılmalıdır. 
Mutlaka yüzey sıcaklığının +5°C ile +25°C olmasına dikkat 
edilmelidir.
• Ugulama öncesi derz dolgularının arasında varsa talaş,toz, 
çimento artıkları vb. fırça ile temizlenmelidir. Kaplama 
malzemelerinin üzerinde kalan çimento artıkları ( Çimento 
temizleyici ) ile temizlenmelidir.
• Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı 
koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi 
formuna bakınız.

AVANTAJLARI

• Flex bir malzemedir.
• Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
• Donma-Çözünme çevirimine dayanıklıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (20 kg.) Frigya Slikonlu Flex Fuga 6-7 kg su içerisine katılarak 
macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/dk. Mikser yardımı ile 5 
dakika karıştırılır. Hazırlanan karışım 5 dakika dinlenmeye bırakılır. Daha 
sonra tekrar karıştırılarak derz dolgularına kauçuk tabanlı derzer ya da 
çekpas yardımı ile uygulanır. Malzeme içeriğinden ötürü normal derzlere 
göre biraz daha geç priz alır ve 15-20 dk. Beklendikten sonra temizlik 
yapılır.

SARFİYAT

Bkz. Çimento esaslı derz tüketim tablosu.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Beyaz ve İsteğe bağlı

Malzemenin içeriği Silikon ve polimer modifiyeli 
katkılar ve çimento ile miner-
al dolgu içerir.

Aşınma Dayanımı ≤ 1000 m³

Uygulama Aralığı En az 2mm, En fazla 8mm

Tane Boyutu ( EN 12192-1) Dmax < 0,1 mm

Olgunlaşma Süresi 5 dk

Temizlem Süresi 15-20 dak ( ortam sıcaklığı-
na göre süre uzayabilir ya da 
kısalabilir )

Sıcaklık Dayanımı -40 ºC / +100 ºC

Eğilme Mukavemeti ( EN 
12808-3)

≥ 2,5 N/mm² (kuru depola-
ma sonrası ) 
≥ 2,5 N/mm²  (don-
ma-çözünme çevriminden 
sonrası )

Basınç Mukavemeti ( EN 
12808-3)

≥ 15 N/mm²  (kuru depola-
ma sonrası )
≥ 15 N/mm²  (don-
ma-çözünme çevriminden 
sonrası )

Büzülme ( EN 12808-4) ≤ 3 mm/m

Su Emme ( EN 12808-5) 30 dak sonra ≤ 5 g 
240 dk sonra ≤ 10 g

Kap Ömrü 1 saat

Raf Ömrü 12 ay

*Tablodaki değerler 20°C ve %50 bağıl nem değerlerine sahip ortamdan alınmıştır.




