
 
 
Техническа характеристика 

MULTIFILL-EPOXY GLITTER 

Двукомпонентна декоративна епоксидна фугираща смес   
 

Описание 
 
MULTIFILL-EPOXY GLITTER е двукомпонентна 
епоксидна фугираща смес, без разтворители. 
Притежава високи якости на натиск, огъване и 
адхезия. С добавянето на специални цветни 
пълнители ISOMAT-GLITTER към MULTIFILL 
EPOXY GLITTER, се образува цветна 
декоративна фугираща смес с особен 
естетически ефект. MULTIFILL-EPOXY GLITTER 
е устойчива на различни киселини, алкали, 
корозивни агенти за бетон, почистващи 
препарати, морска и солена вода. Притежава 
отлична обработваемост и се почиства лесно с 
вода преди втвърдяване. Подходяща за фуги с 
широчина 1,5-12 mm. 
Класифицира се като фугираща смес за плочки 
тип RG според EN 13888. 

 

Области на приложение 
 
MULTIFILL-EPOXY GLITTER е цветна 
декоративна фугираща смес с особен краен 
естетически ефект, породен от отразяването на 
светлината, причинено от специалните цветни 
пълнители ISOMAT-GLITTER. Полага се на 
места при които се изискват високи механични 
и химични устойчивости. Особено подходяща в 
комбинация със стъклокерамика и плочки с 
висока химическа устойчивост. Подходяща за 
фугиране на плочки върху стени и подове в 
резиденции, ресторанти, клубове, търговски 
зони, магазини, индустриални помещения. 

 

Технически характеристики 
 
Вид: двукомпонентна 
 епоксидна смола 

Цвят:        6 избрани:  
 100 Сребърен 
 120 Тюркоазен 
 150 Червен 
 170 Бронзов 
 180 Бежов 
 190 Златен 

Съотношение на  
смесване (А+В): 100:7 по маса  

Плътност: 1,35 kg/l при +23°С 
(А+В+Glitter) 

Живот на сместа:     около 45 min при +23°С 

Почистване: в 45 min при +23°С 

Проходимост: след 16 h при +23°С 

Минимална температура 
на полагане: +10°С 

Частично натоварване:  след 48 h при +23°С 

Пълно натоварване:  след 7 дни при +23°С 

Якост на натиск: ≥ 45 N/mm2 

Якост на огъване: ≥ 30 N/mm2 

Износоустойчивост: ≤ 250 mm3 

Свиване при  
съсъхване: ≤ 1,5 mm/m 

Водопоглъщане  
след 240 min: ≤ 0,1 g 

Адхезия:                  ˃ 3 N/mm2  
 (разрушаване  
 на бетона) 
 
Почистване на инструментите: 
Инструментите се почистват цялостно с вода, 
незабавно след употреба. 

 

Указания за употреба 
 
1. Смесване на компонентите 
Компонентите A (смола) и B (втвърдител) са 
пакетирани в две отделни опаковки, в точно 
определено съотношение по маса. Цялото 
количество на компонент B се добавя към 
компонент A. Смесването на двата компонента 
става за около 3 минути чрез нискооборотен 
миксер (300 обр/мин). Особено важно е сместа 
да се разбърка добре в близост до стените и 
дъното на опаковката, за да се постигне 
равномерно разпределяне на втвърдителя. 
Към получената смес се добавят пълнителите 
ISOMAT GLITTER в съотношение 10% по маса 
(Всяка опаковка от 2 kg MULTIFILL-EPOXY 
GLITTER се смесва с една опаковка от 200 g 
ISOMAT GLITTER). Сместа се разбърква  
докато пълнителя се разпредели равномерно. 
 
2. Полагане 
Фугиране 
Сухите и чисти фуги се запълват с получената 
смес чрез гумена шпакла, в диагонална посока, 
така че да се напълнят изцяло и излишният 
материал се отстранява.  



Техническата информация и указания в този технически проспект са въз основа на познания и експерименти на лабораторията за 
проучване и разработка на нови продукти на ISOMAT и дългогодишно приложение на продукта в практиката. Съветите и 
предложенията относно ползването на материалите се дават без гаранция, понеже определените условия по време на 
изпълнението са извън контрола на нашата фирма. Това е отговорност на изпълнителя, който трябва да бъде сигурен, че 
материала е подходящ за съответното изпълнение и условията при които се прилага. Настоящия технически проспект 
автоматично анулира предишните касаещи същия продукт. 
 
 

 

 
Почистване 
Малки количества от епоксидната фуга, 
останали върху повърхността на плочките, се 
премахват незабавно, като повърхността се 
обработва с леко влажна твърда гъба и се 
почиства цялостно. Накрая цялата повърхност 
на плочките се почиства с чиста, мека, влажна 
гъба. За по-лесно почистване може да се 
използва хладка вода или да се добави 
разтворител към водата (10% по маса). 

 

Разход 
 
Разхода зависи от размера на плочките и 
широчината на фугите. Следните разходи са 
теоретични (стойностите са в g/m2): 

Размер на 
плочките 

(cm) 

Широчина на фугата  

3 mm 7 mm 10 mm 12  mm 

4,2 x 4,2 x 0,6 

 

1160 2700 3860 4630 

10 x 10 x 0,9 

 

730 1700 2430 2920 

15 x 15 x 1,2 

 

650 1510 2160 2590 

20 x 20 x 0,7 

 

280 660 950 1130 

24 x 12 x 0,8 

 

410 950 1350 1620 

24 x 11,5 x 
1,5 

 

780 1820 2600 3130 

24 x 11,5 x 2 

 

1040 2430 3470 4170 

24 x 11,5 x 2,5 

 

1300 3040 4340 5210 

30 x 30 x 0,8 

 

220 500 720 860 

40 x 40 x 0,8 

 

160 380 540 650 

40 x 40 x 1,0 

 

200 470 680 810 

50 x 50 x 0,8 

 

130 300 430 520 

 

Опаковка 
 
MULTIFILL-EPOXY GLITTER се предлага в 
опаковка от 2 kg (A+B).  
ISOMAT GLITTER се предлага в опаковки от 
200 g. Компоненти A и B са в точно определено 
съотношение на смесване по маса. Опаковката 
на компонент B е поставена в опаковката на 
компонент A. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Срок на годност - Съхранение 

 
Срок на годност 12 месеца от датата на 
производство, ако се съхранява в 
неразпечатани опаковки на места защитени от 
влажност и пряка слънчева светлина.  
Препоръчителна температура на съхранение от 
+5°C до +35°C. 
 

Забележки 
 
 При ниски температури материала губи 

добрата си обработваемост и времето за 
свързване се увеличава. При високи 
температури времето за работа намалява. 
Най-добрата температура за полагане е 
между +15°C и +25°C, при която продукта 
има оптимална обработваемост и се 
втвърдява както се очаква. При ниски 
температури (<+15°C) се наблюдава 
забавяне на втвърдяването, докато при 
високи (˃+30°C) се наблюдава ускоряване. 
През зимните месеци се препоръчва леко 
подгряване на продукта преди полагане, 
докато през лятото е препоръчително 
материала да се съхранява в студени 
помещения преди полагане.   

 MULTIFILL-EPOXY GLITTER е напълно 
безопасен за здравето след втвърдяване. 

 Консултирайте се с инструкциите за 
безопасност, посочени върху опаковката. 

 MULTIFILL-EPOXY GLITTER е 
предназначен за употреба само от 
професионалисти.  
 

Летливи органични съединения 
(VOCs) 

 
Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, 
таблица A), максимално допустимото 
съдържание на VOC за продукт от подкатегория 
g, тип SB е 350 g/l (2010) за готов за употреба 
продукт. 
Готовия за употреба продукт MULTIFILL-EPOXY 
GLITTER съдържа max <350 g/l VOC. 
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