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Zum Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus
– Keramischen Fliesen und Platten
– Feinsteinzeug
– Keramischen Fliesen und Platten
– Feinsteinzeug
– nicht zur Verfärbung neigendem Naturstein bei normaler und

erhöhter Belastung durch Reinigungsmittel im privaten und
gewerblichen Bereich

– Kunststein (Agglo)
– Glas- und Porzellanmosaik
– Spaltplatten
Zum Einsatz:
– im Innenbereich
– im Außenbereich
– im Dauernassbereich
– bei stark frequentierten Bodenbereichen
– in Werkstätten, Schwimmbädern, Waschanlagen, Lager und

Verkaufsflächen.
– auf Entkopplungs-/ Drainagesystemen
– auf Fliesenträgerelementen
Auch für Heizestriche geeignet.

EINSATZBEREICHE

Untergrund und Dünnbettmörtel, Dispersions-/Reaktionsharz-
klebstoff oder Dickbettmörtel müssen ausreichend erhärtet
und trocken sein (Dickbettmörtel – Mindestalter
7 Tage). Fugen müssen frei von Klebstoffesten und 
Verschmutzung sein.
Ausgekratzte Fugen vornässen (Dickbett). Bruchrauhe 
Marmor-, Naturstein- sowie Betonwerksteinplatten 
gleichmäßig vornässen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

PCI CE 46 in vorgebener Menge (siehe technische Daten) mit
sauberem, klarem Leitungswasser mit Bohrmaschine und
Rührquirl mit ca. 600 U/min. klumpen- und knotenfrei 
anrühren.
Auf gleichmäßigen homogenen Farbton der Mischung achten.
Nach einer Reifezeit von 3 min nochmals nachrühren.
Fugenmörtel in geschmeidig-pastöser Konsistenz oder in
Schlämmtechnik mit Fuggummi, Gummiwischer oder 
Hartgummischwammbrett verarbeiten.
Fugenmörtel so einbringen, dass der Fugenquerschnitt 
vollständig gefüllt ist.
Nach Anziehen des frischen Fugenmaterials den Belag mit
feuchtem Schwamm mit wenig Wasser nachwaschen und 
reinigen. Die Fuge soll nur mit klarem, sauberem Wasser ohne
jegliche Zusätze gereinigt werden. Frische Verfugung im 
Außenbereich gegebenenfalls abdecken, um sie vor 
Witterungseinflüssen zu schützen.

VERARBEITUNG

hoch elastisch schnelle
Verarbeitung

Chemikalien
beständig Balkon & Terrasse hoch belastbar Nassräume Fussbodenheizung Stufen &

Fensterbänke Mosaik
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Fleksibel specialfugemørtel med høj bestandighed overfor 
syre og alkaliske rengøringsmidler samt mekanisk slid

CE 46

EGENSKABER

ANVENDELSE

FORBEHANDLING AF UNDERLAG

 Høj mekanisk bestandighed
	Høj	flexibel
 Let at anvende
 Bestandig mod syre og alkaliske  

 rengøringsmidler
 Høj farvestabilitet

Til fugning af væg- og gulvbelægninger af
-	 keramiske	fliser	og	klinker
-	 porcellenator	fliser
- misfarver ikke natursten ved normal og hårdere belastning
 gennem rengøringsmidler i privat- og erhvervsområder.
- kunststen (Agglo)
-	 glas-	og	flisemosaik
- spaltklinker
Til anvendelse:
- indendørs
- udendørs
- under vedvarende fugtbelastning
- til gulve på underlag med bevægelser
- på værksteder, svømmebassiner, vaskeanlæg, lager og  
 salgslokaler
- på frakoblings-/ dræningssystemer
- til klinkeelementer
Også egnet ved gulvvarme.

Underlag	og	fliseklæb	skal	være	tilstrækkeligt	udhærdet	og	
tørre, tykke mørtellag mindst 7 dage. Fugen skal være fri
for limrester og forurening. Udkradsede fuger forvandes.
Brudru	marmor-,	natursten	og	betonfliser	forvandes.
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BRUGSANVISNING
CE 46 omrøres i rent vand med en boremaskine med blande-
vinge ved ca. 600 omdr./min. til en klump- og knoldfri masse.
Sørg for regelmæssig, homogen farvenuance.
Efter en trækketid på 3 minutter omrøres igen.
Fugemassen i den korrekte konsistens svummes i fugerne 
med gummifugebræt, gummispartel eller en hård gummi- 
svamp. Der skal sikres at fugerne fuldfuges.
Først når fugemørtlen er begyndt at tørre, påbegyndes
afvaskningen.
Frisk	fugede	flisebelægninger	eftervaskes	og	rengøres	med	 
en fugtig svamp med lidt vand.
Udendørs afdækkes den friske fuge, for at forhindre 
udvaskning ved regn.



EMKAKEMl ApS
George Marshalls Vej 31 2. tv., 
2450 København SV.
Danmark
Tel.: +45 70 25 15 80
fb@emkakemi.dk
www.emkakemi.dk

Denne brugsanvisning bygger på nøje gennemførte anvendelses forsøg og praktiske erfaringer, og er en vejledning ved valg af produkt 
og arbejdsmetode. På grund af forskellige materialer og forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os 
ansvar herfor. I tvivlstilfælde anbefaler vi egne forsøg for at sikre at arbejdet og resultatet bliver optimalt.
En hæftelse kan ikke begrundes ud fra denne henvisning, eller på en mundtlig vejledning, medmindre, der er tale om misligholdelse  
fra vores side.
Med dette tekniske datablad er alle tidligere datablade ugyldige.

Udover oplysningerne i dette datablad skal alle normer, SBI anvisninger og retningslinier fra forskellige organisationer følges.
Produktet må kun anvendes under tørre forhold og temperaturer fra +5°C til +30°C. Alle nævnte data er ved +23°C og RF på 50%. 
Ved højere eller lavere temperaturer skal der tages hensyn til konsekvenserne af hurtigere eller langsommere optørring.
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TECHNICAL DATA
Basis: Cement med naturlige mineralske

fyldstoffer	og	førsteklasses
kunststoffer.	Cromatreduceret
GISCODE ZP 1

Følger DIN 13888: CG 2 A

Emmissionsklasse: EC 1 Plus

Blandingsforhold: Ca. 200 ml vand til 1 kg
Ca. 1,0 l vand til 5 kg
Ca. 3,0 l vand til 15 kg

Frisk mørtelvægt: 1,96 kg/l

Ventetid: 3 min. omrøres kort

Anvendelsestid Ca. 60 minuter

Anvendelsestemperatur: +5°C til +30°C

Vaskbar: Alt	efter	flisetype,	 
klar efter 10 minutter

Gangbar efter: Ca. 6 timer

Mekanisk belastbar: Efter ca. 7dage

Kemisk belastbar: Efter ca. 14 dage

Temperatur bestandighed: -20°C til +75°C

Forbrug: Format
(mm)

Fuge- 
dybde
(mm)

Fuge- 
bredde
(mm)

Forbrug
(kg/m2)

Mellem mosaik: 50/50 4 3 Ca. 0,80

Fliser: 100/100 6 3 Ca. 0,60

Fliser: 150/150 5 3 Ca. 0,40

Fliser: 115/240 8 8 Ca. 1,40

Klinker: 200/200 5 4 Ca. 0,40

Klinker: 300/300 6 6 Ca. 0,40

Klinker: 300/600 6 4 Ca. 0,20

Farver: Det aktuelle PCI program

Lagerholdbarhed: Godt lukket, køligt og tørt ca.
12 måneder. Åbnet emballage
anvendes snarest

Emballagestørrelse: 5 kg, 15 kg papirpose  
(alt efter farve)

BEMÆRK
Produktet må kun anvendes under tørre forhold og ved
temperaturer fra +5°C til + 30°C. Forskelligt sugende  
fugeflanker	(flisekanter),	forskellig	vandcementtilsætning,	
uensartet udtørring ligesom fugt i underlaget kan forårsage 
misfarvninger i fugningen. Ved uglasserede, stærkt sugende 
klinker kan efterladt fugeslør fjernes med CL 55. Følg  
belægnings leverandørens anvisninger. Det kan ikke  
udelukkes, at den færdige fuge kan have små nuance- 
forskelle. Anvend kun fuge med samme kontrolnummer.
Ved	flisebelægninger	med	mat	glasur	porøse	eller	ikke	 
kradsefast	overflade	prøvefuges.
Til fugning i hårdt belastede områder, særlig kemisk  
belastning og til elastiske fuger anvendes andre PCI fuger 
(f.eks epoxyfuger).
Lægningsanvisninger fra naturstens leverandøren skal nøje 
følges.
Elastiske	fuger	i	keramiske	fliser	udfuges	med	CS	25	og	 
ved natursten CS 28.
Ved udførelse af elastiske fuger skal de respektive tekniske 
datablade følges og om nødvendigt spørge os.
Produktgruppeinformation for GISCODE ZP1 skal følges.
CE 46 indeholder cement og reagerer alkalisk med vand. 
Derfor skal hud og øjne beskyttes, ved berøring skyldes med 
vand. Ved øjenkontakt søges læge.
Vi henviser i øvrigt til DIN normerne DIN 18 352, DIN 18 157,
Bygningsreglementet og SBI anvisninger.

ARBEJDSHYGIEJNISKE DATA
MAL kode (1993): 00-4

Rekvirer sikkerhedsdata.


