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Fugowanie kamienia naturalnego - mała
operacja o dużych konsekwencjach
W literaturze fachowej na temat „kamieni
naturalnych“ najczęściej próżno by szukać
informacji dotyczących fugowania.
I to mimo tego, że fachowe fugowanie
jest zakończeniem i jakościowym
zabezpieczeniem żmudnej pracy związanej
z układaniem kamienia.
Wadliwe fugowanie lub fugowanie z użyciem
wadliwych materiałów nie tylko niweczy
wykonaną pracę, lecz dodatkowo powoduje
niedające się oszacować koszty następcze,
jakie mogą powstać na skutek reklamacji,
czyszczenia lub wręcz uszkodzenia.
Dodatkowo obok sporów prawnych należy
liczyć się ze znacznymi szkodami dla reputacji
i utratą możliwych kolejnych zleceń. Kto więc
oszczędza na materiale uszczelniającym, nie
tylko naraża swoje dobre imię, lecz ryzykuje
znaczne konsekwencje gospodarcze dla
swojego przedsiębiorstwa.

Kamienie naturalne
powstawały przez
50 milionów lat i więcej.
Niewłaściwy środek
uszczelniający może
zniszczyć ten wkład
natury w krótkim czasie.

Z tego względu firma OTTO jako wiodący
producent środków uszczelniających i klejów
opracowała dla użytkowników i projektantów
niniejszy poradnik dotyczący kamienia
naturalnego.
Jego zadaniem jako pomocnika w orientacji
jest wskazanie możliwych „utrudnień“
podczas fugowania kamieni naturalnych
i pomoc w uniknięciu kosztownych
błędnych decyzji przy wyborze materiału
do uszczelniania szczelin. Ponadto może on
pomóc również zleceniodawcom
w podniesieniu świadomości problemu
i uwydatnieniu wagi wysokich wymagań
jakościowych.

Dlaczego szlachetne kamienie potrzebują również wysokiej jakości spoiny
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Ochrona i piękno

Obciążenie fizyczne i chemiczne

Fugowania kamieni naturalnych wyraźnie różni
się od innych zadań fugowania. Przyczyną
tego są z jednej strony ekstremalne obszary
zastosowań, a z drugiej najróżniejsze
właściwości materiałów, jakie należy
uwzględnić.
Obok zadań czysto estetycznych, jakie ma
spełnić środek uszczelniający do kamienia
naturalnego, musi on niezawodnie i trwale
chronić kamień i konstrukcję wsporczą przed
wnikaniem wody i chemikaliów.

Wspomnieć należy również o wymaganiach
czysto technicznych, jakie trwale musi
spełniać środek uszczelniający do kamienia
naturalnego. Należą do nich wysoka
odporność na promieniowanie UV, niezawodna
przyczepność na najróżniejszych materiałach,
elastyczność podczas ściskania i rozciągania
oraz wysoka odporność na rozdzieranie.

Niebezpieczeństwo ze strony
zawierających olej plastyfikatorów
Wadą wielu tradycyjnych silikonów jest
zawartość zawierających olej plastyfikatorów,
które pod wpływem ciepła i /lub ciśnienia
przedostają się do stref brzegowych kamienia,
pozostawiając paskudne, nie do przyjęcia
brzegi.

Tworzenie się
paskudnych „tłustych
obrzeży“ w strefach
brzegowych,
spowodowane przez
nieodpowiednie
środki uszczelniające,
które wprowadzają
plastyfikatory do
kamienia.

Długotrwałe obciążenie wodne
Szczególne wyzwanie dla materiału
uszczelniającego stanowi długotrwałe, silne
obciążenie wodne. Środki grzybobójcze
zawarte w środku uszczelniającym muszą
przeciwstawić się tu wymywaniu. Środkiem
grzybobójczym szczególnie odpowiednim
w przypadku dużego trwałego obciążenia
wilgocią jest zjonizowane srebro, jakie
znajduje się w technologii srebra
OTTO Fungitect ®.

Z gwarancją braku zanieczyszczenia strefy brzegowej
Nie zwracać uwagi. Tymi trzema słowami
można opisać wszystkie wyzwania, jakim musi
sprostać perfekcyjny materiał uszczelniający
do kamienia naturalnego: nie może on
zmieniać się pod wpływem oddziaływania
fizycznego i chemicznego, nie może ulegać
zabrudzeniu i musi uwydatniać wizualnie
interesujący produkt naturalny, jakim jest
kamień.
OTTOSEAL® S 70
OTTOSEAL® S 70 jest neutralnie usieciowanym
silikonowym środkiem uszczelniającym,
który ze względu na swoją bardzo dużą
odporność na ściskanie, rozciąganie i światło
UV, swoją doskonałą odporność na wpływ
warunków atmosferycznych i starzenie
oraz wyśmienitym właściwościom
przyczepności może być
używany nawet w ekstremalnych
obszarach zastosowań. W
przypadku OTTOSEAL® S 70 nawet
pod naciskiem nie występuje
zanieczyszczenie strefy brzegowej.

OTTOSEAL® S 70
dostępny jest w różnych
kolorach standardowych
i różnych strukturach
powierzchni. Na
życzenie możliwe jest
wyprodukowanie go
w każdym innym kolorze
dopasowanym do
kamienia naturalnego.
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Zostało to potwierdzone w testach
i certyfikatem według surowych standardów
amerykańskich. Dla pewnośći użytkownika
firma OTTO udziela nawet gwarancji tej
właściwości produktu. Dzięki dużemu
udziałowi silikonu można bardzo łatwo
wygładzić OTTOSEAL® S 70 mimo lub właśnie
dzięki jego trwałej konsystencji. Powolne
kożuszenie umożliwia natomiast efektywne
fugowanie dłuższych odcinków na raz. Mimo
to OTTOSEAL® S 70 szybko twardnieje po
wykonaniu spoiny.
OTTOSEAL® S 70 spełnia wytyczne instrukcji
IVD nr nr 23+25+27

Srebro dla spoiny

OTTOSEAL® S 140
Również OTTOSEAL® S 140 optymalnie
nadaje się do stosowania w pomieszczeniach
wilgotnych, publicznych łaźniach i natryskach
lub w studiach fitness. Specjalnym obszarem
zastosowań dla tego wysoce obciążalnego
środka uszczelniającego jest obszar
podwodny w basenach kąpielowych
z płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.
Zjonizowane srebro, które stosowane jest
tu jako środek grzybobójczy, nosi nazwę
technologii srebra OTTO Fungitect ® i dzięki
temu, że nie jest wypłukiwane z materiału
Technologia srebra OTTO
Fungitect® oferowana jest dla
OTTOSEAL® S 130 w 10 kolorach,
dla OTTOSEAL® S 140 w 7 kolorach.

OTTOSEAL® S 140 charakteryzuje się wysoką
odpornością na rozdzieranie i dlatego nadaje
się również do stosowania w przypadku spoin
podłogowych. Ten środek uszczelniający
jest całkowicie kompatybilny z kamieniem
naturalnym i nie powoduje zanieczyszczenia
strefy brzegowej.
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W salonach kosmetycznych hoteli
i w pływalniach panuje wyjątkowo surowy
klimat dla materiałów uszczelniających.
Ciepło i stale występująca wilgoć tworzą
dobre warunki do zawiązywania się pleśni.
Dzięki nowemu środkowi uszczelniającemu
OTTOSEAL® S 130 można tu zastosować
silikon, który jest optymalnie dostosowany
zarówno do płytek ceramicznych, jak i do
kamienia naturalnego w obszarze stale
wilgotnym. Dzięki niebudzącej zastrzeżeń
pod względem zdrowotnym i ekologicznym
technologii srebra OTTO Fungitect ®
OTTOSEAL® S 130 wyposażony jest w środek
grzybobójczy, który dłużej chroni materiał
uszczelniający przed wystąpieniem pleśni,
ponieważ nie jest wypłukiwany nawet przy
silnym obciążeniu wodnym. Bezwonny silikon
jest całkowicie kompatybilny z kamieniem
naturalnym i gwarantowanie nie powoduje
zanieczyszczenia strefy brzegowej.

uszczelniającego, zapewnia wydłużenie
okresów międzykonserwacyjnych
w przypadku spoin konserwacyjnych.

O
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Najtrudniejsze miejsce pracy na świecie
Codzienna próba wytrzymałości
W spoinie w kamieniu naturalnym środek
uszczelniający narażony jest stale na zmienne
siły poprzeczne, rozciągające, ścinające
i oddzierające. Aby środek uszczelniający
szczeliny mógł nienagannie działać pod
wpływem tych sił, uszczelnienie musi być
fachowo wykonane. Tylko przy uniknięciu przy
tym przyczepności do trzech powierzchni
brzegowych środek uszczelniający ma
możliwość swobodnego przemieszczania się
i kompensuje ruchy nie rozrywając się przy
tym.
Z pomocą okrągłego pasa przeciw
przyczepności do trzech powierzchni
brzegowych
Zetknięciu z trzecią powierzchnią brzegową
zapobiega się poprzez wypełnienie szczeliny
odpowiednio zwymiarowanym pasem
okrągłym OTTO PE-B2. Po włożeniu pasa
okrągłego PE-B2 należy dla uzyskania
optymalnej przyczepności oczyścić boczne
brzegi szczeliny i - w razie potrzeby - poddać
je wstępnej obróbce z użyciem odpowiedniej
substancji podkładowej OTTO.
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Profesjonalny rezultat tylko przy
użyciu profesjonalnych środków
wygładzających
Do wygładzania materiału uszczelniającego
wielu użytkowników zamiast specjalnego
środka wygładzającego używa powszechnie
dostępnego w handlu płynu do mycia
naczyń. Płyn do mycia naczyń może jednak
pozostawiać plamy na kamieniu naturalnym.
Silikonowy środek do wygładzania marmuru
OTTO pozwala w znacznym stopniu uniknąć
tych plam, a ponadto jest przyjazny dla skóry.
Szczegóły dotyczące stosowania środków
czyszczących i substancji podkładowych
można zaczerpnąć z technicznych arkuszy
danych OTTOSEAL® S 70,
OTTOSEAL® S 130, OTTOSEAL® S 140
(www.otto-chemie.de).

Typowa
struktura
spoiny
elewacji:

1. Pas okrągły OTTOCORD PE-B2
2. Substancja podkładowa OTTO Primer
3. OTTOSEAL® S 70
4. OTTO Środek do wygładzania silikonu
do marmuru

4
2
Wskazówka:
W przypadku piaskowca należy przed nałożeniem
środka uszczelniającego okleić strefy brzegowe
szczeliny, ponieważ w przypadku mimowolnych
zabrudzeń powierzchni kamienia jego usunięcie
jest bardzo trudne. Należy przy tym stosować
odpowiednie taśmy klejące, które nie pozostawiają
resztek.

1

3

Systematycznie lepsze
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Kompletny program do spoin w kamieniu
naturalnym

Która substancja podkładowa pasuje do
którego kamienia?

Firma OTTO oferuje użytkownikowi do
środków uszczelniających do kamienia
naturalnego OTTOSEAL® S 70,
OTTOSEAL® S 130 i OTTOSEAL® S 140
wzajemnie dopasowany, kompletny
program uszczelniania szczelin.
Gwarantuje to, że przy współdziałaniu
poszczególnych komponentów osiąga się
żądany rezultat i można uzyskać fachową
spoinę. Obok dopasowanych środków
czyszczących i substancji podkładowych do
wszystkich podłoży oraz polietylenowych
pasów okrągłych do wszystkich powszechnie
występujących szerokości szczelin firma OTTO
oferuje również przyjazny dla skóry środek
wygładzający zawierający przetestowane
dermatologicznie substancje aktywne, który
minimalizuje niebezpieczeństwo powstania
plam na kamieniu i spoinie i jest dostosowany
do wrażliwych marmurów i kamieni
naturalnych. Optymalne ukształtowanie spoiny
można osiągnąć przy użyciu szpachelki
z tworzywa sztucznego („OTTO Fugenboy“).

Właściwości kamienia i oznaczenie
jego rodzajów są często bardzo różne.
Z tego względu w tabeli na następnej
stronie podajemy wytyczne, zalecamy
jednak konsultację z naszym działem
techniki stosowania i, np. w przypadku
rzadkich rodzajów kamienia, sprawdzenie
przyczepności we własnym zakresie.

Słońce, południe, siedemdziesiąt stopni
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Ekstremalne obciążenie na elewacji
Temperatury w zakresie od - 40 °C do + 100 °C,
obciążenie spalinami, opady i długotrwałe
promieniowanie UV wymagają podczas
fugowania elewacji zewnętrznych środka
uszczelniającego wyjątkowej jakości. Aby nie
dopuścić do przedostania się wody
i zanieczyszczeń za kamień, musi on trwale
wytrzymywać te obciążenia i kompensować
ruchy w elewacji, jakie wywoływane są
przez wahania temperatury. Dzięki swoim
nieprzeciętnym właściwościom chemicznym
i fizycznym OTTOSEAL® S 70 suwerennie
radzi sobie z tymi wyzwaniami. Zwłaszcza
wysoka odporność na promieniowanie UV
i starzenie się sprawiają, że jest to środek
uszczelniający do kamienia naturalnego, który
przez wiele dziesięcioleci utrzymuje wartość
elewacji i pomaga uniknąć kosztownych prac
konserwacyjnych lub renowacji. Dodatkowe
bezpieczeństwo zapewnia również gwarancja
firmy OTTO niezanieczyszczania strefy
brzegowej.

Obok promieniowania UV,
opadów, zanieczyszczeń
chemicznych i wahań
temperatury środek
uszczelniający na elewacji
narażony jest na oddziaływanie
różnych sił, które musi
wytrzymać bez zmiany.

Wszystko szczelne w basenie i w łazience
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Stawiają czoło wodzie, środkom
chemicznym i czyszczeniu
Obróbka kamieni naturalnych
w strefach mokrych lub w obszarze
podwodnym, na przykład w łazienkach lub
basenach kąpielowych, wymaga środków
uszczelniających o specjalnych właściwościach.

OTTOSEAL® S 130 z technologią srebra OTTO
Fungitect ® doskonale nadaje się do fugowania
płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
w obszarze stale wilgotnym. Środek
uszczelniający jest wyjątkowo bezwonny.

W obszarach z dużą ilością ciepła, o wysokiej
wilgotności lub w obszarze podwodnym bardzo
poważnym problemem jest powstawanie pleśni.

OTTOSEAL® S 140 z technologią srebra OTTO
Fungitect ® doskonale nadaje się do fugowania
pod wodą w basenach kąpielowych oraz, dzięki
swojej wysokiej odporności na rozdzieranie,
bardzo dobrze również do spoin podłogowych
w obszarze stale wilgotnym.

Dla tych zastosowań nowa technologia
srebra OTTO Fungitect® oferuje przedłużoną
ochronę przed pleśnią. W przeciwieństwie
do tradycyjnych środków grzybobójczych
Fungitect nie jest wypłukiwany nawet przy
silnym obciążeniu wodą i dzięki temu zapewnia
działanie przez dłuższy okres. Oznacza to, że
chroni przed wystąpieniem pleśni elastyczne
spoiny w pomieszczeniach sanitarnych o dużym
obciążeniu ciepłem i wodą oraz obciążeniach
mechanicznych i chemicznych, jak
np. w publicznych łaźniach i natryskach,
obiektach sportowych, szpitalach lub termach
i salonach kosmetycznych.
Dzięki temu można znacznie wydłużyć
powszechny dotychczas przedział
międzykonserwacyjny spoin - czynnik, który ma
znaczny wpływ na koszty utrzymania.
A ponadto: Technologia srebra OTTO
Fungitect ® nie budzi zastrzeżeń pod
względem zdrowotnym i ekologicznym.
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Spoiny w łazienkach
i innych strefach
mokrych powinny
obok wyposażenia
grzybobójczego bez
szkody przejmować
również obciążenia
spowodowane przez
czyszczenie lub
kuracjuszy.

Obciążalność podsumowana
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Wysoka odporność na rozdzieranie pod
wpływem obciążenia punktowego
W obszarze podłogi środki do uszczelniania
spoin są szczególnie mocno obciążone
mechanicznie: Obciążenie przez ciężkie
ładunki, obciążenia związane z tarciem
i szorowaniem przez urządzenia czyszczące
i połączenie najróżniejszych materiałów
z kamieniem naturalnym stawiają
najwyższe wymagania wobec materiału
uszczelniającego.
Zachowanie wartości okładzin z kamienia
naturalnego
Ważnym kryterium dla środka
uszczelniającego do kamienia naturalnego
stosowanego w obszarze podłogi jest
odporność na rozdzieranie. Wysoka wartość
w przypadku tej właściwości chroni środek
uszczelniający przed uszkodzeniami przy
dużym obciążeniu punktowym. Ze względu na
swoje właściwości OTTOSEAL® S 70
i OTTOSEAL® S 140 spełniają ten wymóg
i w ten sposób przyczyniają się do zachowania
wartości i piękna okładzin z kamienia
naturalnego. Przyczynia się do tego również
ich wysoka odporność na starzenie się oraz
gwarancja OTTO niezanieczyszczania strefy
brzegowej. Oba specjalne środki do kamienia
naturalnego nie wykazują po utwardzeniu
żadnej lepkości resztkowej, która mogłaby
prowadzić do ewentualnego zabrudzenia
powierzchni materiału uszczelniającego.

Wysoka odporność
na rozdzieranie chroni
materiał uszczelniający
szczelinę przed
uszkodzeniami
spowodowanymi przez
obciążenie punktowe.

Pracownicy na schodach
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Materiał uszczelniający szczelinę w ruchu
Okładziny z kamienia naturalnego na
metalowych konstrukcjach wsporczych
wymagają szczególnej elastyczności materiału
uszczelniającego szczelinę. Zwłaszcza
w przypadku schodów samonośnych
występują znaczne drgania. Materiał
uszczelniający musi przy tym
„współpracować“, a więc przejmować ruchy
i w ten sposób kompensować je.
Ze względu na swoje właściwości niekorozyjne
OTTOSEAL® S 70 nadaje się zwłaszcza do
schodów metalowych, które mają być pokryte
kamieniem naturalnym.
Elastyczny, mocny i silnie przyczepny:
OTTOSEAL® S 70 jako klej
Mocny, ale wyjątkowo elastyczny silikon
do kamienia naturalnego OTTOSEAL® S 70
zapewnia doskonałą kompensację ruchów bez
utraty przyczepności, pękania przy obciążeniu
rozciągającym, czy twardnienia i kruszenia się
przy zgniataniu.
Obok swoich właściwości środka
uszczelniającego, ze względu na jego dobrą
przyczepność OTTOSEAL® S 70 używany jest
również do klejenia kamienia naturalnego na
metalu.

Kleje i środki
uszczelniające do
schodów z kamienia
naturalnego muszą
przejmować
najróżniejsze siły
i kompensować ruchy,
nie doznając przy tym
uszkodzeń.
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Ratunek dla kamienia naturalnego

25

OTTOSEAL® StainEx - pasta
odtłuszczająca do marmuru i kamienia
naturalnego
Nieodpowiednie materiały uszczelniające
mogą powodować zanieczyszczenia strefy
brzegowej na kamieniach naturalnych. Ich
przyczyną jest przenikanie składników do
porowatej struktury kamienia. W takim
przypadku do dyspozycji jest
OTTOSEAL® StainEx, pasta firmy OTTO do
odtłuszczania strefy brzegowej usuwająca
zatłuszczenie marmuru i kamienia naturalnego,
w których wystąpiło zanieczyszczenie strefy
brzegowej.

Ze względu na mnogość różnych kamieni
naturalnych zaleca się przeprowadzenie
doświadczenia wstępnego w zasłoniętym
miejscu. Z tego powodu nie możemy
udzielić gwarancji.

Należy całkowicie usunąć
mechanicznie materiał
uszczelniający ze
szczeliny.

Nałożyć OTTOSEAL®
StainEx na czyszczoną
powierzchnię.

Wetrzeć pastę szczotką
w czyszczoną
powierzchnię. Następnie
ponownie nałożyć
OTTOSEAL® StainEx.

Równomiernie
rozprowadzić pastę
szpachelką. Grubość
naniesionej warstwy musi
wynosić min. 5 mm.

Po całkowitym
wyschnięciu pasty
(ok. 12 godz.) zmieść
szczotką lub odessać
odkurzaczem pozostałą
fazę stałą.

Po czyszczeniu nie mogą
być już widoczne żadne
ciemne plamy. Głęboko
położone zabrudzenia
usunąć poprzez drugie
lub trzecie nałożenie
pasty.

Spoiny we wszystkich obiektach referencyjnych
przedstawionych w niniejszej broszurze zostały
wykonane z użyciem OTTOSEAL® S 70.
Dziękujemy firmie Gerloff & Söhne, Eschwege za zgodę
na wydrukowanie zdjęcia na stronie 6.
Zdjęcie na stronie 16: Getty-Images
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Materiały uszczelniające Kleje

Nr art. 9999XXX

Występowanie pleśni
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Cenny kamień naturalny
perfekcyjne fugowanie
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OTTO Centrala
Tel.: +49-8684-908-0
Faks: +49-8684-908-539
E-mail: info@otto-chemie.de
OTTO Technika zastosowań
Tel.: +49-8684-908-460
Faks: +49-8684-908-469
E-mail: tae@otto-chemie.de
OTTO Przetwarzanie zleceń
(zamówienia)
Tel.: +49-8684-908-310
Faks: +49-8684-908-319
E-mail: mab@otto-chemie.de

Twój kompetentny partner handlowy:

OPPOLD Polska
ul. Budowlanych 6
PL 45-005 Opole
Tel: 77 4570101, 535173433
www.ottto-kleje.pl
www.oppold.pl / oppold@oppold.pl

Prosimy o przesyłanie zleceń faksem lub mailem, aby zagwarantować ich szybką i prawidłową realizację.
Dziękujemy bardzo!

Wskazówki:
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem w momencie złożenia do druku, patrz skorowidz. Ze względu
na różnorodność przypadków i warunków zastosowań naszych produktów zawsze konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie i
praktyczna weryfikacja wszystkich właściwości produktu ważnych dla danego celu zastosowania.
Należy przestrzegać informacji zamieszczonych w poszczególnych kartach danych technicznych. Dostępne są one w Internecie
pod adresem www.otto-chemie.de. Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.
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