
Termékleírás: a Sorell StoneColor Patio egy kismértékben 
érdes felületű, fl exibilis, természetes kőhabarcs hatású, kö-
zepes fugaszélességre tervezett, 1,5 mm legnagyobb szem-
cseméretű, 8 féle színkivitelben gyártott fugázóhabarcs, 
padlóburkolatok 5-20 mm széles fugahézagainak kitöltésére. 
Használható padlófelületre, kül- és beltérben, mosott, kefélt, 
vagy simított kivitellel.
Anyagösszetétel: kvarchomok, osztályozott kavics, cement, 
speciális tulajdonságjavító adalékok, pigmentek.
Alkalmazás: fagyálló és beltéri kvarc-adalékolt betonlap / Ter-
mészetes kőburkolat / Szeletelt tégla / Kőporcelán / Mázas ke-
rámialap / Természetes pala, kőlap / Klinker csempe / Cotto / 
Kő- és üvegmozaik.
Alkalmas alapfelületek: Beton, könnyűbeton, pórusbeton / Ce-
mentvakolat kategóriák a CS II, CS III és CS IV DIN EN 998 szerint 
/ Gipszvakolat az EN 13279 szerint / Építőlemez / Meglévő bur-
kolat / Gipszkarton és gipszrostlemez.
Műszaki adatok:
• Húzó-tapadószilárdság: min. 1,0 MPa
• Nyomószilárdság: min. 21,1 MPa
• Hajlítószilárdság: min. 4,1 MPa
• Maximális szemcsenagyság: 1,5 mm
• Bekeverési arány: ~3,25 l víz / 25 kg
• Pihentetési idő: 3 perc
• Bedolgozási idő: ~30-45 perc
• Fugaszélesség: 5-20 mm
• Használatba vehető: ~24 óra múlva
• Teljesen terhelhető: ~7 nap múlva
• Anyagszükséglet: ~2-4 kg/m2

• Bedolgozási és alapfelület hőmérséklet: +10 0C-tól +25 0C-ig.
• Csomagolás: 25 kg-os papírzsákban
Tárolás: száraz, hűvös helyen, eredeti bontatlan csomagolás-
ban 12 hónapig.
Előkészítés: magas hőmérsékleten, illetve erős napsütésben 
történő alkalmazás esetén a fugázandó felület előnedvesítése 
szükséges hideg, tiszta vízzel. A felesleges vizet távolítsuk el.
Felhasználás: adjon egy zsák (25 kg) Sorell StoneColor Patio fu-
gázóhoz 3,25 l hideg, tiszta vizet és keverőgéppel lassú fordula-
ton keverje homogén, csomómentes habarccsá. Hagyja állni 2-3 
percig, majd felhordás előtt keverje át újra. A felhordott és már 

nem folyékony fugát nedves szivaccsal törölje le a burkolatról 
úgy, hogy a fugaközöket ne mossa ki túl mélyen. A speciális szi-
vacsot gyakran mossa ki tiszta vízzel, nehogy elmossa a habar-
csot a kövek felületén. A fuga teljes száradását követően tiszta 
vízzel permetezze be a felületet. A fuga színárnyalata kötés után, 
függően a száradás idejétől kis mértékben változhat. 
Veszélyek: bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Orvosi 
tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy cím-
kéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Használat előtt olvassa 
el a címkén közölt információkat. Kerülje a por/füst/gáz/köd/
gőzök/permet belélegzését. Védőkesztyű/védőruha/arcvédő 
használata kötelező. Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos víz-
zel. Szembe kerülés esetén: óvatos öblítés vízzel több percen 
keresztül. Kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldha-
tó. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon orvoshoz. Elzárva 
tárolandó. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az elő-
írásoknak megfelelően.
Fontos tudnivalók: a bekevert fugázót 2 órán belül fel kell hasz-
nálni! A habarccsal szennyezett felületeket és szerszámokat a 
munka befejeztével meg kell tisztítani. Az elkészült burkolat 24 
óra múlva járható. Ez idő alatt fagy nem érheti. A felület terhel-
hető: 1 hét múlva. A pontos anyagszükséglet próbafelhordással 
állapítható meg.
Biztonsági előírások: lásd Biztonsági adatlap.
Figyelmeztetés: a gyártó és a forgalmazó a termék alkalmazá-
sakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.
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StoneColor Patio
MŰSZAKI ADATLAP

Prémium minőségű középszemcsés 
fugázóhabarcs enyhén rusztikus 
padlóburkolatok hézagkitöltésére 
20 mm fugaszélességig


