
 

 

 

 
 

 

 

 

Aura Fixtur 
Засіб для замішування фуги для швів 

 Використовується замість води 

 

      

Опис 

Властивості Засіб для замішування фуги для швів. 

 Готовий до застосування. 
 Використовується замість води для приготування розчину цементної фуги. 
 Покращує еластичність і адгезію розчину фуги. 
 Покращує експлуатаційні та механічні властивості шва фуги. 
 Ущільнює шов, знижує його пористість і підвищує водовідштовхування. 
 Збільшує атмосферостійкість і термін служби шва фуги. 
 Стійкий до лугів. 
 Знижує ймовірність утворення висолів, появи і росту цвілі (грибка, моху). 
 Не змінює колір фуги. 
 Підтримує стабільність кольору фуги. 
 Підвищує стійкість проти вимивання кольору фуги. 
 Не погіршує паропроникність. 
 Можливе подальше нанесення гідрофобізувальних засобів. 
 Не містить органічних розчинників. 
 Без запаху. 
 Для зовнішніх і внутрішніх робіт. 
 Не придатний на об'єктах, що постійно знаходяться під водою (напр. басейни). 

Призначення Спеціальний водний розчин латексу для поліпшення міцності, адгезії, еластичності, 
вологостійкості, атмосферостійкості цементних фуг для швів. Особливо 
рекомендується для поверхонь, які піддаються підвищеному механічному зносу і 
атмосферному впливу. Лугостійкий. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. 



 

 

 

Типи матеріалів Для усіх типів цементних фуг (для швів облицювальної плитки), які замішуються із 
водою. 

Стандарти якості  

Технічні характеристики 

Застосування Перемішати. Aura Fixtur використовувати замість води для приготування фуг. Додати 
сухий цементний порошок фуги для швів в засіб Aura Fixtur відповідно до пропорцій, 
що зазначені виробником фуги. Приготування (перемішування) розчину здійснювати 
згідно з рекомендаціями виробника фуги. Рекомендується перемішувати фугу 
дрилем на малих обертах насадкою (вінчиком) для сухих сумішей. Закладення швів 
виконувати згідно інструкції із застосування виробника фуги. Температура 
застосування Aura Fixtur від +5 °С до +30 °С.  
Неглазуровані, матові і пористі плитки перед закладенням швів необхідно змочити 
водою. Рекомендується на невеликій ділянці перевірити якість їх очищення від 
надлишків фуги. 

Колір Білий. Після висихання безбарвний, прозорий. 

Розріджувач Вода. 

Витрата Залежить від рекомендацій виробника фуги. Від 0,2 л до 0,35 л на 1 кг сухого 
порошку фуги. Якщо при первинному перемішуванні розчин фуги виходить занадто 
«сухим» і не вимішується, то для досягнення його робочої в'язкості необхідно 
збільшити кількість Aura Fixtur до 5%. 
Увага! Надмірне збільшення кількості засобу Aura Fixtur може призвести до усадки 
шва. 

Час висихання  Згідно інструкції із застосування виробника фуги.  
Засіб Aura Fixtur може змінювати відкритий час роботи з фугою. 
Не змінює час висихання фуги. 

Очищення інструменту  Одразу після використання промити теплою водою із мийними засобами. 

Склад Спеціальна лугостійка латексна дисперсія. 

Додаткова інформація 

Морозостійкість  Не заморожувати під час зберігання. 

Гарантійний термін  зберігання 36 місяців від дати, вказаної на упаковці. 

Умови зберігання Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній герметично закритій тарі за 
температури від +5 ºС до +35 ºС. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих 
сонячних променів. 

Засоби безпеки  Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в 
провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному 
для дітей місці. Уникати попадання на шкіру і в очі. При попаданні на шкіру або в очі 
промити водою. Aura Fixtur пожежо- і вибухобезпечний. 

Утилізація Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Залишки висохлого засобу підлягають 
утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної 
переробки або утилізації як побутове сміття. 

Об’єм /маса 0,33 л (0,33 кг) - 1 л (1 кг) 

 

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних 
випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції 
та робочих прийомів під час  її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання 
правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має 
можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та 
подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач 
мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому 
Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог 
Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу 
шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в 
Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової 
редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. 
Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua. 

Редакція Технічного опису №03 від 25.06.2018. 


