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FIŞA TEHNICĂ 13.02-ro 
CHITURI PENTRU ROSTURI  

 

FUGALUX 1 – 10 
Chit pentru rosturi 
 
1. Descriere, utilizare 

FUGALUX 1 – 10  este un produs sub formă de pulbere pe bază de ciment, pentru rostuirea suprafe Ńelor placate,  
aflate în interior şi în exterior ( plăci ceramice,  mozaicuri din clinker de toate tipurile, mozaicuri din sticlă şi alte 
materiale, plăci din piatră naturală sau artificială), montate pe pardoseli sau pe pere Ńi în spaŃii de locuit sau destinate 
birourilor. Poate fi folosit pentru umplerea rosturilor cu o l ăŃime şi o adâncime de pân ă la 10 mm, şi în cazul 
plăcilor de pe pardoseala în care există sistem de încălzire. Se caracterizează printr-o rezisten Ńă ridicat ă la uzur ă, 
este hidrofug având un excelent »efect drop« şi are o îndelungat ă rezisten Ńă la infectarea cu mucegaiurile de 
perete. 
 
 
Chitul pentru rosturi FUGALUX 1 – 10 nu se recomandă la rostuirea plăcilor care trebuie să aibă o rezistenŃă explicită la 
acŃiunea acizilor şi bazelor (suprafeŃele placate din spaŃiile industriale, ateliere, laboratoare etc.), de asemenea, nu este 
indicat la umplerea unor rosturi de dilatare, a suprafeŃelor placate din bazinele de înot sau a acelor din cuptoarele 
ceramice sau a altor elemente din cuptoarele ceramice..  
 
 
2. Mod de ambalare, nuan Ńe 

Saci din hârtie de 2 kg. 
• 10 (alb), 11 (iasomie), 12 (fildeş), 13 (bej), 14 (manhattan), 15 (negru), 16 (gri), 17 (verde), 18 (brun), 19 (brun închis), 
20 (castaniu), 21 (roşu), 22 (albastru), 23 (ultramarin), 24 (agava), 25 (caramel), 26 (caisă), 27 (galben), 28 (mimoza) şi 
29 (mentol), conform paletarului de culori JUB - CHITURI PENTRU ROSTURI 
 
Saci din hârtie de 5 kg 
• 10(alb) şi 14 (manhattan), conform paletarului de culori JUB – CHITURI PENTRU ROSTURI 
 
nuanŃele se pot combina între ele în proporŃiile dorite de clienŃi!  
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3. Date tehnice 

Caracteristici 
 

Valori garantate CerinŃe SIST EN 
13888 
 

Densitate – pentru produsul gata de aplicare 
(kg/dm3) 
 

~1,80 - 

RezistenŃa la temperatură a produsului aplicat  
( ºC) 
 

-40 -+80 - 

circulabil 
 

12 ore după aplicare - Întărirea chitului 
aplicat 

Apt pentru solicitare 
maximă 
 

7 zile după aplicare - 

RezistenŃa la compresiune la îngheŃ 
EN 12808-3 
(MPa)   
  

>20,0 >15,0 

RezistenŃa la întindere din încovoiere la îngheŃ 
EN 12808-3 (MPa)  

>5,0 >3,5 

contracŃie 
EN 12808-4 
(mm/m) 

<2,0 <2,0 

AbsorbŃia apei după 4 ore 
EN 12808-5 
(g) 

<1,0 <5,0 

 
 
SubstanŃe principale: ciment, liant polimeric, aditivi de calciu şi siliciu, agent de îngroşare pe bază de celuloză, 
pigmenŃi, adaosuri hidrofobe. 
 
Clasificare conform SIST EN 13888: CG2ArW  
 
4. Pregătirea suportului 

Timpul necesar pentru ca  suprafaŃa placată să fie gata de rostuire depinde de tipul de mortar folosit, de condiŃiile de 
uscare a mortarului (temperatura aerului şi a suportului, umiditatea relativă a aerului şi gradul de absorbŃie a suportului, 
de mărimea şi gradul de absorbŃie a plăcilor etc.) precum şi de alŃi factori. Valorile orientative pentru »condiŃii normale« 
(temp. +20 ºC, umid.rel. a aerului = 65 %) se află în tabelul următor: 
 
 
 
Tipul de placare 
 

deziv standard Adeziv rapid Mortar clasic din ciment 

 
Pe perete 
 

~8 ore după lipirea 
plăcii 

~2 ore după lipirea 
plăcii 

~2-3 zile după lipirea plăcii 

Pe pardoseală 
 
 

~24 ore după 
lipirea plăcii 

~4 ore după lipirea 
plăcii 

~7 ore după lipirea plăcii 

 
 
SuprafaŃa placată – inclusiv rosturile – se curăŃă bine de resturile întărite de adeziv, praf şi alte impurităŃi. Dacă în acest 
caz rosturile se udă, rostuirea începe numai după ce acestea s-au uscat complet.  
 
5. Pregărirea chitului 

ConŃinutul unui sac de chit (5 kg, respectiv 2 kg) se amestecă continuu cu o cantitate corespunzătoare de apă (~1,5 l, 

respectiv  ~0,6 l)., cu ajutorul unui mixer electric, până se obŃine un amestec păstos omogen (fără cocoloaşe). 
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Amestecul se lasă să se matureze cel puŃin 5 minute, apoi se amestecă din nou şi, la nevoie, se mai poate adăuga 

puŃină apă. Timpul de punere în operă este de cca 2 ore. 

 
ATENłIE! 
Pentru rostuirea plăcilor se foloseşte chitul de rosturi care are aceeaşi dată de fabricaŃie şi provine din acelaşi lot, 
deoarece între loturi pot exista mici diferenŃe de nuanŃă. Dacă pentru rostuirea unei suprafeŃe placate mai mari folosit 
de mai multe ori chit, oridecâteori se pregăteşte  amestecul se foloseşte aceeaşi cantitate de apă. 

 
6. Aplicarea chitului pentru rosturi 

Cu un şpaclu din cauciuc sau cu o drişcă din cauciuc, chitul se introduce diagonal (la un unghi de 45 º) pe direcŃia 
rostului. Când »pelicula« de la suprafaŃă îşi schimbă culoarea ( când la o atingere uşoară cu degetul chitul nu se 
deformează) – în condiŃii normale (temp. = +20 ºC, umid. rel.. = 65 %) aceasta se produce la je  5 -10 minute,  
suprafaŃa placată se spală cu un burete moale şi apă, apoi se şterge cu o cârpă uscată şi se lustruieşte. 
 
 
ATENłIE! 
 Conformitatea şi egalitatea nuanŃei chitului pentru rosturi cu modelul sau cu paletarul de culori depind foarte mult de 
condiŃiile de uscare şi întărire a chitului, de asemenea, o influenŃă mare au şi tehnica şi modul de curăŃire a plăcilor 
rostuite ( nu este permis ca plăcile rostuite să se ude în mod exagerat  cu apă, să se  cureŃe cu apă murdară sau să se 
lase apa să curgă pe ele!). 

 
SuprafaŃa plăcilor cu asperităŃi şi puternic absorbante se curăŃă mai greu, de aceea, în acest caz, înainte de rostuire, 
etapa de spălare se încercă în prealabil pe o placă-test. Pentru a se curăŃa »pelicula« de chit de pe plăci, se poate 
folosi şi acid acetic diluat sau preparate speciale pentru îndepărtarea petelor de ciment. Acest chit conŃine nisip silicatic 
care, în mod excepŃional, la rostuire poate deteriora suprafaŃa plăcilor; de aceea, pe placa-test se verifică şi rezistenŃa 
suprafeŃei acesteia la zgâriere. 

 
Aplicarea chitului se poate face numai în condiŃii meteorologice şi microclimatice corespunzătoare: temperatura aerului 
şi a plăcilor nu trebuie să fie mai mică de +5 ºC şi nici să depăşească +25 ºC. SuprafeŃele aflate în exterior se 
protejează în mod corespunzătoe împotriva soarelui, vântului şi precipitaŃiilor. Cu toate acestea, nu se lucrează pe timp 
de ploaie, ceaŃă sau vânt puternic (>30 km/h). La o temperatură a aerului sau a suportului de peste +20 ºC, înainte de 
aplicarea chitului, rosturile se stropesc cu apă. 
 
Consumul aproximativ, respectiv mediu: 
0,5 – 1,5 kg/m2, în funcŃie de lungimea şi lăŃimea rosturilor şi de mărimea plăcilor 
 
 
Pentru aproximarea consumului, se poate face următorul calcul: 
P = [(A + B) x C x D x 15] / (A x B) 
P – consum aproximativ de chit (kg/m2); A – lungimea plăcii (cm); B –înălŃimea plăcii  (cm); C – grosimea plăcii (cm); 
D – adâncimea rostului  (cm) 

 
 
7. CurăŃirea sculelor, tratarea de şeurilor 

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă, petele uscate nu pot fi înlăturate. 

 
Resturile de produs sub formă de pulbere amestecă cu apă (se pot adăuga şi resturile şi deşeurile întărite de mortar, 
nisip, rumeguş) şi odată întărite se aruncă la rampele de depozitare a reziduurilor din construcŃii (numărul de clasificare 
a deşeurilor: 17 09 04) sau comunale (numărul de clasificare 08 01 12).  

 
 
Pungile de hârtie curăŃate pot fi reciclate. 
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8. Protec Ńia muncii 

Pe lângă respectarea instrucŃiunilor generale şi reglementărilor privind siguranŃa muncii în construcŃii, respectiv în 
aplicarea placajelor, trebuie avut în vedere că produsul conŃine ciment şi, ca urmare, este clasificat în rândul 
preparatelor periculoase, fiind marcat cu semnul Xi IRITANT. 

 
Însemne de 
avertizare pe 
ambalaj 

 
 
 

 
Măsuri speciale, atenŃionări şi clarificări necesare pentru siguranŃa muncii 

  
        Xi                 
                  

      

 

IRITANT! 
PRODUSUL 
CONłINE 
CIMENT! 

R36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele. 
R41 Risc de leziuni oculare grave. 
 
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S24/25 EvitaŃi contactul cu pielea şi ochii. 
S26 În cazul contactului cu ochii, spălaŃi imediat cu multă apă şi consultaŃi medicul. 
S28 După contactul cu pielea, spălaŃi imediat cu mult apă.  
S37/39 PurtaŃi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecŃie pentru ochi/faŃă. 
S46 În caz de înghiŃire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul sau eticheta. 

 

9. Între Ńinerea şi renovarea suprafe Ńelor tencuite 

Praful şi celelalte impurităŃi aflate pe suprafaŃă se pot mătura, aspira sau spăla cu apă. Praful impregnat şi petele mai 
persistente se înlătură prin frecare uşoară cu o perie moale imbibată într-un detergent lichid utilizat în gospodărie, apoi 
suprafaŃa se spală cu apă curată. 
 
 
In cazul suprafeŃeleor de pe care petele şi impurităŃile nu pot fi înlăturate în modul descris mai sus, rosturile se 
revopsesc cu produse de reîmprospătare a culorii, care pot fi obŃinute la magazinele specializate în vinderea 
vopselelor. Înainte de revopsire, suprafeŃele infectate cu mucegaiuri de perete se dezinfectează cu unul dintre 
produsele care distrug aceste mucegaiuri – recomandăm ALGICID produs de JUB.  
 
10. Condi Ńii de depozitare, de transport şi valabilitate 

În timpul transportului, produsul se va proteja împotriva umezelii. A se depozita în locuri uscate şi aerisite! 

 
Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum 24 luni pentru sacii de 2 şi 5 kg. 

 
11. Controlul calit ăŃii 

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificaŃiilor interne de producŃie şi conform altor 
standarde slovene şi europene. Realizarea nivelului de calitate declarat sau regulamentar  este verificat permanent în 
laboratoarele proprii, uneori la DirecŃia pentru construcŃii din Ljubljana, precum şi la alte instituŃii de specialitate din Ńară 
şi din străinătate. La JUB acesta este asigurat de sistemul de management şi de control al calităŃii ISO 9001, introdus 
de mai mulŃi ani.. În procesul de producŃie a acestui produs respectăm cu stricteŃe standardele slovene şi europene în 
domeniul protecŃiei mediului şi al asigurării securităŃii sănătăŃii la locul de muncă, confirmate de certificatele ISO 14001 
şi OHSAS 18001. 

 
12. Alte informa Ńii 

InstrucŃiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experienŃele noastre şi au drept scop obŃinerea unor rezultate 
optime în utilizarea produsului. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greşită, de 
utilizarea şi aplicarea necorespunzătoare a produsului. 
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NuanŃa indicată în paletarul de culori este cea mai apropiată de nuanŃa chitului, totuşi, pot exista mici diferenŃe faŃă de 
nuanŃa dorită. 
 
Pentru control, proba autorizată este cartonul standard de probă şi standardul nuanŃei păstrate la TRC JUB d.o.o., pe 
care s-a aplicat chit şi care s- a uscat în mod corespunzător. Nu face obiect de reclamaŃie diferenŃa de nuanŃă cauzată 
de  pregătirea necorespunzătoare a chitului, de condiŃiile necorespunzătoare de aplicare şi întărire a chitului, ca urmare 
a utilizării altor instrucŃiuni sau de aplicarea  chitului pe suprafeŃe pregătite necorespunzător, pe  suprafeŃe umede sau 
nu suficient de uscate. 
 
 
Această fişă tehnică modifică şi completează toate fişele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări 
şi completări ulterioare. 

 
Versiunea şi data ultimei modificări: TRC-482/09-bg-at , 20.11.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
JUB kemična industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA 
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja,  
(01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje  
fax: (01) 588 42 50 prodaja 
e-mail: jub.info@jub.si 
spletna stran: www.jub.eu 

 


