
RENO FUGE
OBNOVOVAČ ŠKÁR

Na obnovu vzhľadu úzkych škár na stenách a podlahách.
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u presná a jednoduchá aplikácia 
u zasychá už po 60 minútach
u vysoká výdatnosť – až 60 m škáry
u vhodný na steny i podlahy
u dostupný v bielej farbe

RENO FUGE je ideálny na obnovenie vzhľadu úzkych starých
a vyblednutých škár medzi keramickými obkladmi a dlažbou,
takto ošetrené plochy opäť získajú estetický vzhľad. Použitie
je možné na stenách i podlahách, celý priestor tak získa svieži
a čistý vzhľad.

Škáry musia byť čisté, suché, zbavené nečistôt, prachu, mast-
noty, zvyškov čistiacich prostriedkov a ďalších neprídržných
častí. V prípade potreby umyte škáry vodou a nechajte vy-
schnúť.

Pred použitím dôkladne pretrepte uzavreté balenie. Potom
zložte uzáver a niekoľkokrát stlačte hrot, pokiaľ nezačne vyte -
kať farba. Aplikujte rovnomerným ťahom na škáru, prebytočnú
farbu z povrchu obkladov zotrite vlhkou handrou. V prípade
potreby naneste druhú vrstvu farby po uplynutí min. 60 minút.
Balenie po každom použití starostlivo uzavrite. Aplikujte iba
na cementové škáry medzi keramickými glazovanými 
obkladmi.

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu i
podkladu od +5 °C.
Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a myd-
lom, ošetrite vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do
očí vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vy-
hľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2
poháre vody a vyhľadajte lekára.

VLASTNOSTI

OBLASTI POUŽITIA

PRÍPRAVA PODKLADU

SPRACOVANIE

NEPREHLIADNITE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originál-
nom a nepoškodenom balení. Chráňte pred mrazom a pria-
mym slnečným žiarením.

7 ml plastová tuba

Farba: biela
Doba schnutia: 1–2 hod (pri 20 °C a relatívnej vlhkosti 

vzduchu 65%, nižšia teplota 
a vyššia vlhkosť vzduchu schnutie 
spomaľujú)

Konzistencia: tekutá
Teplota spracovania: min. 5 °C

SKLADOVANIE

BALENIE

TECHNICKÉ ÚDAJE



Distributér: 
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111
www.ceresit.sk

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných 
materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť
vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie
svoju platnosť.
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