GRANOFUGA

KRUSZYWO DEKORACYJNE

DO FUGOWANIA
KOSTKI BRUKOWEJ
I PŁYT TARASOWYCH

WYKOŃCZENIE
W NAJDROBNIEJSZYM DETALU

KRUSZYWO DEKORACYJNE DO FUGOWANIA
KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYT TARASOWYCH

KOLORY:
GRANOFUGA to nazwa wyselekcjonowanych łamanych piasków
i kruszyw do wypełniania szczelin między kostkami brukowymi,
kostkami ekologicznymi oraz wszelkiego rodzaju płytami brukowymi i tarasowymi. Dobór kruszywa fugowego uzależniony jest
od rodzaju nawierzchni, przenoszonych obciążeń oraz designu.
Odpowiednio skomponowane uziarnienie piasków i kruszyw łamanych GRANOFUGA ułatwia optymalne zagęszczenie szczelin
i eliminuje wypłukiwanie. Oferujemy piaski i kruszywa fugowe
w kolorach stalowym, szarym jasnym, szarym ciemnym oraz
biało-kremowym. Zapewniają one wybór i dopasowanie kolorystyczne do każdej nawierzchni z oferty Bruk-Bet®.

biało-kremowy

FRAKCJE
Nazwa

Frakcja

Piasek fugowy szary jasny

0,25-2 [mm]

Piasek fugowy szary jasny

1,5-3 [mm]

Grysik fugowy szary jasny

3-6 [mm]

Piasek fugowy szary ciemny

0,25-2 [mm]

Piasek fugowy szary ciemny

1,5-3 [mm]

Piasek fugowy czarny

0,25-2 [mm]

Piasek fugowy czarny

1,5-3 [mm]

Grysik fugowy czarny

3-6 [mm]

Piasek fugowy biało-kremowy

0,25-2 [mm]

Piasek fugowy biało-kremowy

1,5-3 [mm]

Grysik fugowy biało-kremowy

3-6 [mm]

Piasek płukany naturalny

0-2 [mm]

szary jasny

szary ciemny

DO PŁYT BRUKOWYCH WIELKOFORMATOWYCH
Nazwa

Frakcja

Piasek fugowy szary jasny

0,25-3 [mm]

Piasek fugowy szary ciemny

0,25-3 [mm]

Piasek fugowy czarny

0,25-3 [mm]

Piasek fugowy biało-kremowy

0,25-3 [mm]

czarny

Zwykłe piaski o przypadkowym uziarnieniu, najczęściej drobne, z dużą ilością frakcji pylastych, nie są
zalecane do spoinowania. Piaski łamane i kruszywa
GRANOFUGA posiadają wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz zoptymalizowane uziarnienie zapewniające trwałość i stabilność nawierzchni. W zależności
od szerokości szczeliny stosowane jest uziarnienie
0,2-2 mm, 0,2-3 mm oraz 1,5-3 mm.
Uziarnienie piasków GRANOFUGA jest ciągłe z ograniczoną ilością najdrobniejszych ziaren. Brak frakcji
pylastych ułatwia wypełnianie szczelin fugowych
oraz zapobiega zabrudzeniu powierzchni brukowych.
Największe wymagania stawia się piaskom fugowym
w nawierzchniach obciążonych wzdłużnymi i skrętnymi siłami dynamicznymi, w szczególności do wielkowymiarowych płyt brukowych.

ZUŻYCIE GRANOFUGI NA 1 m2:
Format [cm]

Grubość [cm]

Spoina 3 mm

Spoina 5 mm

Płyty tarasowe 40x40

4

1,2 kg

-

Płyty tarasowe 60x60

4

1,0 kg

-

Płyty tarasowe 40x80

4

0,8 kg

-

Płyty tarasowe 80x80

4

0,5 kg

-

Płyty tarasowe 90x22,5

4

1,2 kg

-

8x8 (Creativ)

6

7,6 kg

-

14x15 (Kontur)

6

4,2 kg

-

24x32 (Prospect)

6

2,2 kg

-

30x45 (Novator Piano)

8

2,2 kg

-

60x60 (Novator Solo)

8

1,5 kg

-

40x80 (Novator Solo)

8

1,6 kg

-

100x100 (Novator Solo)

8

1,3 kg

-

30x30 (Novator City)

12

-

6,8 kg

60x60 (Novator City)

12

-

3,4 kg

120x60 (Novator City)

12

-

2,5 kg

30x20 (Novator City)

16

-

11,5 kg

60x40 (Novator City)

16

-

5,6 kg

100x100 (Novator City)

16

-

2,8 kg

KRUSZYWO STOSOWANE JAKO PODSYPKA
POD KOSTKI BRUKOWE I PŁYTY TARASOWE

GRANOFUGA o frakcji 3-6 mm polecana jest do stosowania

Zużycie GRANOFUGI wynosi ok. 80 kg na 1 m2 dla podsypki

jako podsypka pod nawierzchnie z kostek brukowych i płyt

grubości 4 cm.

tarasowych.

Podsypka z GRANOFUGI
powinna wynosić 3-5 cm

GRANOFUGA OFEROWANA JEST W WORKACH - 25 kg ORAZ BIG BAG’ACH - 1,2 t.

WOREK - 25 kg

BIG BAG - 1,2 t

