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Térburkoló lapokhoz vízáteresztő epoxi műgyanta fugázó 
5 - 30 mm fugaszélességhez 
színek: homokszürke, középszürke és bazaltszürke  
használható közepes terhelésnél  
 
 
gräfix 3401:  Kétkomponensű, epoxi műgyanta, vízáteresztő fugázóhabarcs. Fagyálló, 

kopásálló, utcaseprő gép használata engedélyezett, környezetbarát termék.  
 
Felhasználási terület:  Gräfix 3401 teraszok, járdák, sétálóutcák, garázslejáratok burkolatának 

kifugázásához. 
 
Előkészítés:   Burkolólap felületéről a burkolásból visszamard cementfátyolt távolítsuk el és a 

fugát tisztítsuk meg. Alaposan nedvesítsük be a burkolatot (erősen nedvszívót 
akár egy nappal előbb). A fuga szélessége min. 3 mm legyen. A fugahabarcs 
min. 30 mm mélyen (ragasztóhabarcsba lerakott burkolatoknál a burkolólap 
teljes vastagságában) kell kitöltenie a fugát. 

 
Feldolgozás:   Egy vödör tartalmát a hozzáadott flakon tartalmával, elektromos keverőszárral  
    3 percig dolgozzuk össze. Vizet nem adhatunk hozzá! A bedolgozást 

követően a vödör tartalmát öntsük a fugákba, és nyeles gumisimítóval, 
vízsugár segítségével jól dolgozzuk be azt be a fugákba. Bedolgozás alatt a 
felületet nedvesen kell tartanunk. Max. 5 perc múlva (20 °C fölött 
hőmérsékletben) tisztítsuk a felületet nedves kokúsz söprüvel. Ezt követően kb. 
5 cm távolságot tartva vízsugárral végezzük el a maradéktalan felülettisztítást. 

 
    Egyes beton, gránit, klinker és műköveknél előfordulhat a gräfix 3401 anyagból 

visszamaradt fátyoltó elszíneződés (a felület sötétebb lesz), ami a szabad ég 
alatt pár hónapon belül megszűnik. Glazúrbevonató burkolólapokhoz nem 
ajánljuk ezt a terméket. Ajánlatos egy mintafelületen a várható reakciókat 
tesztelni. 
 
• Megjegyzés: más gyártó termékével nem keverhető össze.  
• Anyagszükséglet: pl. 400 x 400mm burkolólaphoz, 10mm fuga szélességnél,  
• 30 mm fugamélységhez 2,3 kg/m² anyagra lesz szükségünk 
• Járható: 12 óra múlva (gépkocsival 7 nap múlva) 
• Vízáreresztő képessége: 10 % fugafelületnél percenként 4 liter/m² 
• Nyomószilárdság:  kb. 20 N/mm² 
• Hajlítószilárdság:  kb. 8 N/mm² 
 

Kiszerelés:   • 10 kg vödörben  
• raklapon fóliázva csomagolva 
 
• Száraz, hűvös helyen tároljuk. 
 

 
 
 

 
 


