
Tinta polimérica para
renovar a cor das
juntas cimentícias

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Fuga Fresca é uma tinta pronta a usar que permite
de renovar e modificar as cores das juntas
cimentícias de pavimentos e revestimentos no
interior de modo simples e rápido.

Alguns exemplos de aplicação
Fuga Fresca é utilizado para eliminar irregularidades
de cores das juntas determinadas, por exemplo, por
uma incorrecta aplicação da mesma ou para eliminar
anti estéticas manchas resultantes da utilização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fuga Fresca é uma tinta polimérica à base de resina
acrílica em dispersão aquosa que graças as suas
características particulares e ao seu excelente 
poder de cobertura, permite obter juntas de cores
uniformes, com um absorção de água menor 
e portanto mais fácil de limpar.

AVISOS IMPORTANTES
• Não utilizar no exterior ou sobre superfícies sujeitas 

a imersão contínua (piscinas, tanques, etc.).

• No caso de pavimentos e revestimentos em tijoleira 
ou materiais pétreos com superfície porosa e
absorvente, o produto deve ser aplicado só sobre
juntas para evitar manchas.

• aplicar o produto sobre juntas cimentícias tendo
uma cura de pelo menos 48 horas.

• Não utilizar sobre argamassa para juntas
epoxídicas ou sobre juntas de fraccionamento
selantes com produtos silicónicos ou
poliuretânicos.

• Não utilizar Fuga Fresca como consolidante 
de juntas incoerentes e com fracas prestações
mecânicas em consequência de uma não correcta
hidratação.

• Em caso do contraste entre velhas e novas cores,
podem ser necessários vários tratamentos.

MODO DE APLICAÇÃO
Frasco doseador
Agitar o frasco antes de usar. Remover a tampa e
aplicar o produto exercendo pressão com a
adequada esponja sobre a superfície das juntas
limpas e isentas de partes inconsistentes, bolor e
depósitos de calcário. Esperar alguns minutos que 
o produto esteja seco. Em seguida, remover com
uma esponja húmida eventuais borrôes sobre os
ladrilhos. Após utilização, lavar cuidadosamente a
esponja do frasco doseador.

Balde
O produto está pronto a usar.
Misturar bem o produto no balde antes de usar.
Aplicar o produto com um pincel sobre a superfície
das juntas limpas e isentas de partes inconsistentes,
bolor e depósitos de calcário. Esperar alguns
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Tratamento com Fuga
Fresca sobre tijoleira

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência: líquido denso

Cor: disponível em 26 cores

Massa volúmica (g/cm3): 1,37

pH: 8

Resíduo sólido (%): 58

Viscosidade Brookfield (mPa•s): 10,6 
(rotação 6 - rpm 10)

Poder de cobertura (relação de contraste) (%): 97

Retenção de sujidade (UNI 10792): ∆E* 0,27

Resistência à abrasão (DIN 53778): 10.000 ciclos

Resistência à Weather-ometer (ASTM GI55) 
ciclo 1: ∆E* 0,04

Temperatura de aplicação: de +5ºC a +35ºC

Pedonabilidade: 2 horas

Tempo de espera antes da limpeza do 
revestimento com água: 24 horas

Classificação de perigo segundo a Directiva 
CE/1999/45: nenhuma.

Antes de usar, consultar o parágrafo “Instruções 
de segurança para a preparação e aplicação em 
obra” e as informações referidas na embalagem 
e na Ficha de Segurança
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minutos que o produto aplicado sobre a
junta se apresente enxuto.  Depois
remover com uma esponja húmida
eventuais borrões sobre os ladrilhos. 

Cores
Disponível em 26 cores da gama “juntas
coloridas MAPEI”.

CONSUMO
O consumo de Fuga Fresca varia
consoante a dimensão dos ladrilhos e 
das juntas.

EMBALAGEM
Baldes de 1 kg e frascos doseadores 
de 160 g.

ARMAZENAGEM
24 meses nas embalagens originais bem
fechadas e conservar em condições
normais. PROTEGER DO GELO.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
PARA A PREPARAÇÃO E
APLICAÇÃO EM OBRA
Fuga Fresca não é perigosa nos termos
de actuais normas sobre a classificação

As referências relativas a este
produto estão disponíveis a 
pedido e no site da Mapei

www.mapei.pt ou www.mapei.com

dos preparados. Recomenda-se de usar
luvas e óculos de protecção e de respeitar
as habituais precauções para a
manipulação dos produtos químicos.
Ficha de segurança disponível a pedido
para utilizadores profissionais.

PRODUTO PARA PROFISSIONAIS.

ADVERTÊNCIA
As informações e prescrições acima
descritas, embora correspondendo à nossa
melhor experiência, devem considerar-se,
em todos os casos, como puramente
indicativas e devem ser confirmadas por
aplicações práticas exaustivas; portanto,
antes de aplicar o produto, quem 
tencione dele fazer uso é obrigado a
determinar se este é ou não adequado 
à utilização prevista, assumindo todavia
toda a responsabilidade que possa advir 
do seu uso.
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