
TEKAMAL MFM 0-1
malta za fugiranje kamnitih zidov

LASTNOSTI IN PODROČJE UPORABE

Tekamal MFM 0-1 je pripravljena mešanice cementa, kremenčevih peskov, specialnih kemi-
jskih dodatkov in polimernih vlaken. Zaradi posebne sestave malta rahlo nabreka, tako da
je zagotovljena popolna zapolnitev fug.
Namenjena je predvsem za fugiranje širokih fug 3 – 20 mm v kamnitih zidovih, primerna pa
je tudi za fugiranje širokih fug med drugimi materiali, ob upoštevanju, da so polnilo kre-
menčevi peski.

TEHNIČNI PODATKI

Barva: siva
Količina zamesne vode: ca. 20 l vode / 100 kg Tekamal MFM 0-1
Čas zorenja: ca. 5 minut
Čas uporabnosti*: 30–60 minut 
Delovna temperatura: 5°C do 30°C
Poraba: ca. 2 kg suhe malte za 1 l mokre malte
*Opomba: višje temperature čas uporabnosti skrajšajo, nižje ga podaljšajo.

PREDNOSTI UPORABE

V svežem stanju:
• pripravljena mešanica: na mestu uporabe dodamo samo potrebno količino vode,
• dobra obdelanost,
• enostavno vgrajevanje s pištolo,
• v navpičnih fugah ne drsi,
• ne izloča vode - ne “krvavi”,
• daljši čas zadrževanja vlage.

V strjenem stanju:
• popolnoma zapolni fugo,
• odporna na obrabo,
• ne poka,
• odporna na zmrzovanje,
• izboljšana korozijska odpornost.

NAVODILA ZA UPORABO

PRIPRAVA PODLAGE
Fuge morajo biti čiste, odprašene in enakomerno globoke. Vpojne podlage pred fugiranjem
navlažimo, ne sme pa v fugah stati voda.

PRIPRAVA MALTE
• Za pripravo fugirne malte potrebujemo ca. 20 l vode / 100 kg Tekamal MFM 0-1.
• Najprimernejši način priprave malte je vmešavanje suhe malte v vodo med stalnim mešan-

jem z električnim mešalom. Mešamo tako dolgo, da dobimo homogeno gosto mešanico
brez grudic in tako, da vnesemo čim manj zraku.
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• Malto pustimo zoreti ca. 5 minut, nato jo ponovno premešamo in
uporabimo. Tako pripravljena  fugirna malta je uporabna 30 – 60
minut, odvisno od temperature malte in okolice.
Občasno jo premešamo.

VGRAJEVANJE FUGIRNE MALTE  
V primeru fugiranja kamnitih zidov Tekamal MFM 0-1 najbolj enos-
tavno, najhitreje, najbolj čisto in ekonomično vgradimo s pištolo
za fugiranje. Sicer pa lahko fugirno malto vtremo v fuge z gumi-
jasto lopatico ali z gladilko, z diagonalnimi potegi na smer fug,
tako da fuge popolnoma zapolnimo. Odvečno malto odstranimo
in fuge pogladimo z vlažno gobo. Ko malta prične vezati, obloge
temeljito očistimo z vlažno (ne mokro!) gobo. 

NEGA SVEŽE FUGIRNE MALTE
V bolj kritičnih pogojih (sonce, temperature, veter, prepihi) pri-
poročamo nego sveže vgrajene Tekamal MFM 0-1 z občasnim
vlaženjem ali s TKK sredstvom za zaščito in nego svežih betonov
in malt Kontrasolom 22 V. Sveže vgrajeno Tekamal MFM 0-1
moramo zaščititi tudi pred zmrzovanjem.

ČIŠČENJE ORODJA IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV
Vsa orodja in delovne pripomočke moramo takoj po končanem
delu temeljito oprati z vodo!

PAKIRANJE 

• vreče 25 kg

SKLADIŠČENJE

• Tekamal MFM 0-1 moramo skladiščiti v dobro zaprti embalaži, na
suhem in zračnem prostoru, tako da jo zaščitimo pred poškodba-
mi in vlago.

• V dobro zaprti, nepoškodovani embalaži, skladiščeni v suhih pros-
torih, je rok uporabnosti min. 1 leto od datuma proizvodnje. 

VARNOSTNO OPOZORILO

Zaradi vsebnosti cementa fugirna malta draži oči in kožo, v stiku s
kožo lahko povzroči alergijske reakcije. Zato moramo pri delu z
malto nositi primerne zaščitne rokavice ter preprečiti stik z očmi
(zaščitna očala). Prav tako se moramo izogibati vdihavanju prahu.
Pri stalnem delu z malto je treba nositi zaščito za dihala.

OPOZORILO

Navodila in priporočila so podana na osnovi našega dosedanjega
znanja in preiskav v naših laboratorijih informacij iz prakse, vendar
zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne
preskuse za vsak primer uporabe. Ker na izvajanje del ne moremo
vplivati, tudi ne odgovarjamo za kvaliteto del.

TEKAMAL MFM 0-1
malta za fugiranje kamnitih zidov

Pr
va

 iz
da

ja
 te

hn
ič

ne
 in

fo
rm

ac
ije

 (0
6/

08
).

27 Tekamal MFM 0 do 1 slo.qxd  24.6.2008  11:00  Page 2


