
 

 
OTTO 

 

Изглаждащ агент за фугиране 
/концентрат/  

Технически информационен лист 
 

 
Характеристики:  

▪ Воден разтвор на повърхностно активни вещества 
▪ Суспензия –хомогенизира се преди употреба 
▪ Нежен към кожата поради дерматологично тествани активни съставки 
▪ Не изсушава кожата 
▪ Концентриран,  разрежда с вода  в зависимост от уплътнителя и употребата обикновено 1:3 
▪ Запазва блясъка на повърхността на уплътнителя  
▪ Оцветяващите пигменти на уплътнителя не се отмиват 
▪ Не е подходящ за мрамор и други естествени камъни 

 
Приложение: ▪ Изглаждане на повърхности на току-що положени фуги, включващи силиконови, полиуретанови и  

MS хибридни уплътнители 

 
Технически 
параметри: 

 

Температура на съхранение от / до [°C] 0 / + 25 
Срок на годност при 23 ° C / 50% относителна влажност [месеци] 12 (1) 

 
1) Съхранение - не замръзва

Начин на приложение: 
За приложения в комбинация с мрамор и други естествени камъни препоръчваме OTTO Marble 
Silicone заглаждащ агент. 
Разклатете бутилките и кутиите много добе преди употреба, за да хомогенизирате изглаждащия 
агент. 
Смесете изглаждащите агенти в контейнер/съд с чист инструмент за смесване, преди да го 
хомогенизирате. 
Използвайте винаги прясно изглаждащо средство и го прилагайте икономично. Ако е необходимо, 
разредете изглаждащото средство с вода. 
По принцип е препоръчително да използвате изглаждащия агент възможно най-пестеливо, 
например само като леко овлажнявате изглаждащите инструменти или го нанасяте директно върху 
повърхността на уплътнителя с чиста четка за боядисване. 
Изглаждащият агент не трябва да остане върху фугата на уплътнителя и на съседни повърхности, 
тъй като изсушеният остатъчен уплътнител може да причини оптични увреждания (слаби / светли 
петна). 
Остатъчният изглаждащ агент трябва да се отстрани с чиста вода, преди да изсъхне. 
Колкото по-голямо е разреждането, толкова по-силна е тенденцията към матови, леки остатъци 
(препоръка за съотношение на разреждане 1 част концентрат: 3 части вода). 
Моля, проверете съвместимостта със съседни повърхности, напр. дърво с покритие, преди 
употреба като предварително направени тестове. 
5-литровите кутии са оборудвани със системата "Anti-bubble" или не се образува пяна. 
Поради множеството възможни влияния по време и след приложението, клиентът винаги трябва 
първо да направи тест. 
Моля, спазвайте препоръчителния срок на годност, който е отпечатан върху опаковката.  

 
 

Опаковка:            GLK-57 – в пластмасови бутилки от 1,000 мл.  
GLK-595 – в 5 л. пласмасови туби 



 

 
 

 
Мерки за безопасност: Моля, спазвайте информационния лист за безопасност на материалите. 

 

 

Изхвърляне: Моля, вижте информационния лист за безопасност на материалите. 
 

 

Гаранционна/Сервизна информация:  

                                                    Цялата информация в тази публикация се основава на нашите съвременни технически познания 
и опит. Тъй като условията и методите за употреба и приложение на продуктите са извън нашия 
контрол, предлагаме да ги тествате преди окончателната им употреба. Информацията, 
предоставена в този технически лист и обясненията във връзка с този технически 
информационен лист (напр. Гаранционно/Сервизно описание, препратка към нормите на DIN и 
т.н.), не трябва да се разглежда като гаранция. Гаранциите изискват отделна писмена 
декларация на OTTO-CHEMIE, за да се докаже тяхната валидност. Характеристиките, посочени в 
този информационен лист, определят характеристиките на изделието широко и заключително. 
Предложенията за употреба не трябва да се приемат като потвърждение за целесъобразността 
на препоръчаната употреба. Ние си запазваме правото да променяме продукта, като го 
приспособяваме според техническия прогрес и новите разработки. На разположение сме, както 
за запитвания, така и за конкретни проблеми с приложението. Ако правителственото одобрение 
или разрешение са необходими за прилагането на Ото продукти, потребителят е отговорен за 
получаването на такива. Нашите препоръки не освобождават потребителя от задължението да 
вземе предвид възможността за нарушаване на правата на трети страни и при необходимост да 
го разреши. В останалата част се прилагат нашите общи условия, по-специално по отношение на 
евентуална отговорност за дефекти. 


