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MULTIFUGE® DIAMOND  

Multifunkciós-reakciógyanta-fugázóhabarcs 2K 

 
 

A MULTIFUGE DIAMOND egy multifunkciós 2 komponensű 
reakciógyanta fugázóhabarcs fal és padlóburkolatok 
fugázására, kül- és beltérben egyaránt, 2-10 mm-es 
fugaszélességben. 
A forradalmi színtartósságon túl, az anyag kifejezetten 
alkalmas, ipari és kereskedelmi ágazatokban való 
felhasználásra, valamint igényes burkolóanyagokhoz, 
amilyeneket például a wellness központokban és kiállításokon 
találunk. 
 

Tulajdonságok 
 
❖ Sokrétű felhasználás lakossági és ipari környezetben 
❖ Forradalmi színtartósság a sötét színeknél is 
❖ A legszigorúbb higiéniai előírásoknak megfelelően 
tesztelve: KTW / KSW 
❖ Kémiailag és mechanikailag rendkívül ellenálló 
❖ Egyszerű bedolgozás - hideg vízzel kiválóan mosható 
❖ Ivóvízre és medencevízre bevizsgálva DVGW 
      W 270 szerint 
❖ Nagy kopásállóság 
 
 

Alkalmazási terület 
 
❖ Medencék (KTW/KSW) 
❖ Wellness helyiségek, gőzkabinok és tusolók 
❖ Erkély és terasz burkolatokhoz, kombinálva a  

      BOTAMENT TERRACHAMP-rendszerrel 
❖ Prémium minőségű fal és padlóburkolatok 
❖ Üzemi konyhák 
❖ Palackozók 
❖ Élelmiszeripar 
❖ Vegyipar 
❖ Autó és kamionmosók 
❖ Fűtött felületekhez 
 
 

Megfelel 
 
fugázásra: 
 
❖ Gres- és kőporcelán lapok 
❖ Üvegmozaik 
❖ Húzott lapok 
❖ Klinker padlólap 
❖ Durva kerámia 
❖ Kerámia mozaik 
 
ragasztásra: 
 
❖ Üvegmozaik 

 
 

Alapfelület előkészítés 
 
Annak érdekében, hogy elszíneződés mentes legyen a 
fugázóanyag, a bedolgozás előtt a ragasztónak ki kell 
száradnia teljesen. 
A fugahézagoknak mentesnek kell lennie ragasztóanyagtól, 
elváló részektől és szennyeződésektől. 
 

 

Műszaki adatok 
 

Termékösszetétel 2- komponensű epoxigyanta 
rendszer 

  

Szín fehér (Nr. 10) 
homokszürke (Nr. 15) 
ezüstszürke (Nr. 16) 

szürke (Nr. 24) 
antracit (Nr. 26) 
kakaó (Nr. 38) 

stardust (Nr. 80) 

Kiszerelés 4 kg- egység(minden színben) 
2,71 kg komponens (A) 
1,29 kg komponens (B) 

2 kg- egység   
(ezüstszürke,szürke,antracit) 

1,36 kg Komponens (A) 
0,64 kg Komponens (B 

Tárolás Fagymentes, száraz és hűvös 
helyen 

eredeti csomagolásban min. 
12 hónapig 

Sűrűség ~ 1,7 kg/ dm³ 

Hőállóság - 30° C-tól + 70° C-ig 
(száraz) 

  

Bekeverési arány 95 (A): 45 (B) 

  

Bedolgozási idő ~ 45 perc 

Járható  ~ 24 óra múlva 

Mechanikus 
terhelhetőség 

~ 3 nap múlva 

Vegyi terhelhetőség  ~ 7 nap múlva 

  

Bedolgozási és 
alapfelület hőmérséklet 

+ 10 °C-tól + 25 °C-ig 

  

Tisztítás Oldószerrel 

 
 
A műszaki adatlapon említett értékek 23°C-ra és 50% relatív 
páratartalomra vonatkoznak. A magasabb hőmérséklet és az 
alacsonyabb páratartalom rövidítik, az alacsonyabb 
hőmérséklet és a magasabb páratartalom hosszabbítják a 
bedolgozási időt és a kötés folyamatát. 
 

Felhasználás 
 
❖ a B- komponenst az A- Komponenshez adjuk és egy 
lassú fordulatú keverőgéppel legalább 3 percig keverjük 
❖ A keverési hibák elkerülése érdekében – az edényt 
alaposan kikaparva – a MULTIFUGE DIAMOND-ot átöntjük 
egy tiszta edénybe és újból átkeverjük.  
❖ a burkolatot mosógumival vagy speciális fugázólappal 
fugázzuk 
❖ a felületet mossa először Hydro szivaccsal (profilos 
burkolatoknál puha szivacs), majd azonnal következik a 
végső áttörlés (tiszta mosás) 
❖ rendszeresen cseréljük a lemosó vizet 
❖ a kötésnek indult anyagot nem szabad újra keverni 
 
A gyári keverési arányt be kell tartani. 



 

Seite 2 von 3 

MULTIFUGE® DIAMOND  

Multifunkciós-reakciógyanta-fugázóhabarcs 2K 

 
 

Anyagszükséglet 
 
 

Lapméret (cm) 24 x 11,5 (húzott lap) 

Fugaszélesség (mm) 8 

Fugamélység   (mm) 10 

 1,86 kg/m² 

  

Lapméret (cm) 10 x 10 

Fugaszélesség (mm) 5 

Fugamélység   (mm) 8 

 1,33 kg/m² 

  

Lapméret (cm) 20 X 20 

Fugaszélesség (mm) 5 

Fugamélység   (mm) 8 

 0,67 kg/m² 

  

Lapméret (cm) 2 X 2 (Mozaik) 

Fugaszélesség (mm) 3 

Fugamélység   (mm) 3 

 1,26 kg/m² 

  

Lapméret (cm) 60 x 60 

Fugaszélesség (mm) 3 

Fugamélység   (mm) 10 

 0,20 kg/m² 

 
 
Egyéb méretek esetén, a fugamennyiség számító táblázatot 
javasoljuk használni, ami a www.botament.hu oldalon 
található. 
 
 

Fontosabb megjegyzések 
 
Kerámiákkal történő burkoláskor be kell tartani minden 
idevonatkozó aktuális szabványt és előírást. 
 

A MULTIFUGE DIAMOND-ot friss állapotban védeni kell az 
esőtől. 
A bedolgozás és a kikeményedés alatt a levegő és az 
alapfelület hőmérséklete + 10 °C felett legyen.  
Ha átmenetileg fagypont alá csökken a hőmérséklet az 
éjszaka folyamán, az a kötési fázisra ártalmatlan. Ha a 
minimális hőmérsékletet tartósan alacsony bedolgozás után, 
a felületet azonnal fedni kell és fűteni. 
 
Nagyon erős vegyi terhelésnek kitett burkolatok tervezésénél 
és kivitelezésénél figyelembe kell venni, hogy ezek 
élettartama a terhelés függvényében korlátozott lehet. Minden 
építménynél a terhelés adatait össze kell hasonlítani a 

MULTIFUGE DIAMOND fugázó műszaki paramétereivel, a 
mechanikai, a vegyi és a hőterhelés alapján kérje műszaki 
szaktanácsadónk segítségét. 
Medencék esetében a vízösszetételnek meg kell felelni az 
erre vonatkozó szabványoknak és előírásoknak. A 
szabványban előírásoktól való eltérések a fugázó 
roncsolódását eredményezhetik. 

 
  
Eltérő gyártási számú termékek esetén enyhe színtónus 
eltérés lehet. Javasoljuk, hogy az egybefüggő felületek 
azonos gyártási számú termékekkel legyenek fugázva, a 
színeltérések elkerülése érdekében. 
Durva vagy porózus felületű burkolólapokon fuga fátyol anyag 
maradhat a mosás után. A próbafugázás után hívja műszaki 
szaktanácsadónkat, ha ilyet tapasztal. 
 
A nagyon sima felületű burkolólapok felületéről, mint amilyen 
a kőporcelán, a burkolást követő napon a kicsapodó fátylat 
eltávolítandó, érdemes könnyen átmosni a felületet ecetes 
tisztító anyaggal. Későbbi időpontban ezt már csak fokozott 
erőfeszítésekkel lehet eltávolítani. 
 
Felhasználáskor ellenőrizze, hogy MULTIFUGE® DIAMOND-
ot az egész felületen egységesen alkalmazták-e, mert egy 
könnyed impregnáló hatást érnek így el. 
Esetlegesen a későbbi mosás során újra láthatóvá válhat, 
tipikus fényes polimer film a felületen, ami elkopik idővel az 
időjárás miatt, valamint a további takarítás és a használat 
során. 
 
Az optimális eredmény érdekében az építési helyszínen 
próbafelület készítését javasoljuk. 
 
Arra érzékeny felhasználóknál az epoxigyanta bázisú anyagok 
felhasználása során allergiás bőrreakciók léphetnek fel. 
Kerülni kell az anyag bőrrel való érintkezését, ezért a 
felhasználás során védőkesztyű használata javasolt. 
Részletes információkat ebben a témában az építőipari 
munkavállalók szakszervezete ad: 
www.epitok.org.hu/site.php 
Az építési helyszínen megfelelő szellőzést kell biztosítani a 

MULTIFUGE DIAMOND felhasználásakor.  
 

Kompozit burkolás a BOTAMENT TERRACHAMP-el 
 

A MULTIFUGE DIAMOND alkalmas fugázásra erkély és 

teraszburkolatokon, a BOTAMENT BTK 200 TERRACHAMP –hez 

közvetlenül BOTAMENT- szerkezetszigetelésen. 

További műszaki részleteket a BOTAMENT BTK 200 
TERRACHAMP.műszaki adatlapjában talál. 
 

A MULTIFUGE DIAMOND kifejezetten ipari használatra lett 
fejlesztve. 
 
A biztonságtechnikai adatlapot letöltheti a www.botament.hu 
oldalról is. 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 
A műszaki adatlapon feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján 
adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevételt összhangba kell 
hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást  
kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és 
szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak 
akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. 
Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. 
H 1901 kiadás. Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné válnak. Aktuális Műszaki Adatlapok 
a www.botament.hu weboldalon találhatók. Új kiadás esetén a régiek érvénytelenné 
válnak.  
MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1117 Budapest, Bartők B. 105-113. 

http://www.epitok.org.hu/site.php
http://www.botament./
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A kémiai ellenállási listával összhangban 
DIN EN 12808 
 

Aceton          - 

Hangyasav 5 %         + 

Ammónia-oldat, 10 %         + 

Ammónia oldat 25 %         + 

Antracénolaj         O 

Benzol        (O) 

Sör          + 

Nátrium-hipoklorit, higított        (+) 

Bórsav, 3%         + 

Kristályos kalcium-hidroxid.         + 

Hidrogén-klorid         + 

Krómsav, 10%        (O) 

Desztillált víz         + 

Műtrágya sók          + 

Ecetsav 5 %         + 

Ecetsav 25 %          - 

Etanol 50 % vízben         + 

Etil acetát        (O) 

Állati és növényi zsírok         + 

Zsírsavak, pl. olajsav         + 

Formaldehid, 35 %         O 

Gyümölcslé vizes         + 

Glicerin         + 

Karbamid,  szilárd és oldott          + 

Fűtőolaj         + 

Huminsavak        (+) 

Izopropanol         + 

Kálium-hidroxid, 5%         + 

Kálium-hidroxid, 20 %         + 

Kálium-hidroxid, 50 %         + 

Meszes víz         + 

Kerozin         + 

Sóoldat koncentrátum         + 

Oldott szénsav         + 

Lakkbenzin        (+) 

Tengervíz         + 

Metanol        (O) 

Tej         + 

Tejsav, 10 %        (+) 

Ásványolaj         + 

Natriumkarbonát, 10 %          + 

Nátrium-hipoklorit 10 %        (+) 
 

 
 
 
 

Nátronlúg, 5 %         + 

Nátronlúg, 20 %         + 

Nátronlúg, 50 %         + 

Oxálsav vizes 10 %        (+) 

P3-oldószer         + 

Paraffinolaj         + 

Petróleum         + 

Foszforsav, 10 %        (+) 

Foszforsav, 85 %         - 

Vörösbor        (+) 

Salétromsav 5 %        (+) 

Salétromsav 10 %        (O) 

Nem oxidáló, semleges sóoldatok         + 

Sósav, 5 %         + 

Sósav 20 %        (O) 

Sósav 36 % (konc.)          - 

Kénsav, 5 %        (+) 

Kénsav, 25 %        (+) 

Kénsav, 50 %        (+) 

Kénsav 96 % (konc.)          - 

Kénes sav, 5 %        (+) 

Kénes sav, 25 %        (+) 

Szappanoldat         + 

Nafta oldószer  (nehéz benzol)         + 

Szintetikus hidraulikaolaj        (O) 

Magas forráspontú kátrányolajok        (+) 

Terpentin         + 

Triklór etilén          - 

Víz, 20 °C         + 

Víz, 60 °C         + 

Hidrogén peroxid, 3 %         + 

Borkősav vizes oldat vagy oldatlan        (+) 

Xilol         + 

Citromsav vizes oldat vagy oldatlan        (+) 

Cukoroldat         + 

 
+: ellenálló 
O: részlegesen ellenálló alkalmi terhelés esetén (alacsony 
terhelésnél megfelel, de normál terhelésnél egy vékony rétegben 
roncsolódhat a felülete) 
- : nem ellenálló 
( ): ellenálló vagy részlegesen ellenálló, de egyéb külső tényezők 
változhatnak (pl. szín, szilárdság) 
**: Kérjük, forduljon műszaki szaktanácsadóinkhoz 

 


