
KLASSIFICERING IFØLGE EN 13888
Kerapoxy CQ er en RG-klasse reaktiv (R) fugemasse  
til flisesamlinger (G).

Kerapoxy CQ er certificeret af universitetet i Modena 
(Italien) ifølge ISO 22196:2007 standarder som en 
fugemasse, som er beskytter mod dannelse og 
spredning af mikroorganismer.

KLASSIFICERING I OVERENSSTEMMELSE  
MED EN 12004
Kerapoxy CQ er en forbedret (2), reaktiv harpikslim (R), 
klassificeret som R2.

ANVENDELSESOMRÅDER
Til indvendig og udvendig fugning af keramiske fliser, 
stenmaterialer og glasmosaik på gulve. Især velegnet til 
fugning af store områder, hvor let påføring og rengøring 
er påkrævet.
Kerapoxy CQ muliggør opbygning af gulve, vægge, 
bordplader osv. i overensstemmelse med HACCP-
systemet og kravene i EC regulativ nr. 852/2004 
vedrørende hygiejne og fødevarer.
Også velegnet til syrefast limning og hurtig afbinding af 
keramiske fliser, stenmaterialer, fibercementbeton og 
ethvert andet byggemateriale på alle typer underlag, 
som normalt anvendes ved byggearbejde.

Eksempler på anvendelse
• Fugning af materialer med en ujævn overflade, hvor 

det vil være svært at påføre og rengøre traditionel 
epoxymørtel.

• Fugning af gulvfliser i fødevareindustrien (mejerier, 
ostefabrikker, slagtehuse, bryggerier, vingårde, 

tørlagre osv.), butikker og områder, som kræver en 
høj hygiejne (iskiosker, slagter- og fiskebutikker osv.).

• Fugning af anti-bakterielle fliser.
• Fugning af overflader, hvor en høj beskyttelse 

mod dannelse og spredning af mikroorganismer er 
påkrævet.

• Fugning af fliser i laboratorieborde, køkkenbordplader 
osv.

• Fugning af industrielle gulvfliser 
(galvaniseringsfabrikker, garverier, batterirum, 
papirfabrikker osv.), hvor en høj mekanisk styrke 
og en høj modstandsdygtighed mod syreangreb er 
påkrævet.

• Fugning af svømmebassiner, især velegnet til bassiner 
med saltvand eller integreret spa.

• Fugning af gulvfliser i dampbade eller tyrkiske bade.
• Syrefri limning af fliser (brugt som klæbemiddel i 

overensstemmelse med klasse R2 specifikationer i 
henhold til EN 12004 standarden).

• Limning af dørtrin og vindueskarme i marmor.
• Limning af fliser i glasfiberforstærkede 

swimmingpools.
• Limning af særlige flisestykker.

Kerapoxy CQ kan også anvendes til fugning af 
uglaserede klinker, sten, poleret porcelæn eller 
porcelæn i kontrastfarver. Påfør altid en lille prøve af 
produktet i et testområde før Kerapoxy CQ spredes ud 
over en stor flade.

TEKNISKE DATA
Kerapoxy CQ er et to-komponents, epoxy- og 
hærdeplastbaseret produkt med meget lav emission 
af flygtige, organiske forbindelser, tilsat silika sand og 

[Ceramica] 150-kerapoxy cq-dk (6) (13.01.2017 - 6ª Bozza/Ciano/PDF)

To-komponents epoxyfugemasse 
med bakteriehæmmende 
stoffer og BioBlock® teknologi. 
Produktet er let at påføre,  
meget rengøringsvenligt og 
ideelt til fugning af keramiske 
fliser og mosaik. Kan også 
bruges som klæbemiddel
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andre specielle komponenter. Produktet er 
meget syrebestandigt og let at holde rent.
Kerapoxy CQ indeholder et bakteriostatisk 
middel, som forhindrer spredning af bakterier 
og dannelse af mug på fugemassens 
overflade, hvilket gør fliseoverfladerne 
hygieniske og sikre, takket være den 
innovative BioBlock® teknologi, udviklet på 
baggrund af MAPEIs forskning.
Dette er et produkt med meget lave 
emissioner af flygtige organiske forbindelser, 
og er klassificeret som Emicode EC1 R Plus 
af GEV når de anvendes til fugning.
Når produktet påføres korrekt, skabes der 
flisesamlinger med følgende egenskaber:
• fortrinlig mekanisk styrke og 

modstandsdygtighed mod kemikalier, og 
dermed fremragende holdbarhed;

• glat og kompakt overfladefinish, som 
er ikke-absorberende og let at rengøre, 
hvilket garanterer et højt hygiejneniveau og 
forhindrer dannelse af mug og skimmel;

• høj fasthed med fortrinlig 
modstandsdygtighed mod tunge 
belastninger;

• ingen svind og derfor ingen 
sprækkedannelser;

• ensartet farve og modstandsdygtig over for 
atmosfæriske påvirkninger;

• fremragende bearbejdelighed – er 
væsentligt forbedret sammenlignet med 
traditionelle epoxymørtler på grund af 
sin cremede konsistens, som garanterer 
en hurtigere påføringstid og som gør det 
lettere at rengøre overfladen, hvilket giver 
mindre spild og gør det nemmere at opnå 
en god finish.

ANBEFALINGER
• Selv om overfladen virker ren efter 

overtørring med et gummi-pudsebræt,  
skal overfladen altid rengøres med en 
Scotch-Brite® svamp og vand for at 
emulgere spor af hærdeplast på overfladen, 
som ellers kan påvirke den endelige 
overfladefinish.

• Brug Kerapoxy IEG til af fuge keramiske 
gulve, hvor gulvoverfladen kan blive 
udsat for oliesyre (fx i skinke- eller 
pølseindustrien, i oliemøller osv.) og 
aromatiske hydrocarboner.

•  Brug en fleksibel fugemasse fra MAPEI-
serien (som fx Mapesil AC, Mapesil LM  
eller Mapeflex PU 45 FT) til fleksible 
ekspansionsfuger eller til fuger, som 
udsættes for bevægelse.

• Kerapoxy CQ kan ikke garantere perfekt 
klæbeevne, hvis flisens kanter er våde eller 
forurenet med cement, støv, olie, snavs 
e.lign. under fugningen.

• Undlad at bruge Kerapoxy CQ til at fuge 
terrakottafliser, da flisens finish kan ændre 
sig.

• Lav altid en prøve, før fugning af sten eller 
porcelæn med en porøs og grov overflade 
påbegyndes.

• Undlad at blande Kerapoxy CQ med 
vand eller opløsningsmidler for at forøge 
bearbejdeligheden.

• Anvend produktet ved temperaturer på 
mellem +12°C og +30°C. Dog kan påføring 
ved temperaturer på under +15°C være 
vanskelig.

• Produkterne er prædoseret i emballagen 

og derfor kan der ikke opstå blandingsfejl, 
når indholdet klargøres. Undlad at blande 
dele af komponenterne ud fra øjemål. 
Hærdningen vil blive kompromitteret, hvis 
blandingsforholdene ikke er korrekte.

• Hvis Kerapoxy CQ er hærdet og skal 
fjernes fra fuger, anvendes en industriel 
varmluftspistol. Hvis hærdede rester af 
produktet klæber til fliserne, fjernes disse 
med Pulicol 2000.

PÅFØRING SOM SYREFAST 
FUGEMASSE
Forberedelse af fuger
Fugerne skal være rene, støvfri og fri for 
fliselim indtil mindst 2/3 tykkelse af flisen. 
Hvis fliselim eller mørtel er trængt ind i fugen 
under fliselægningen, skal dette fjernes imens 
det stadig er ferskt.
Før fugning skal det sikres, at mørtlen og 
fliselimen er hærdet og at det meste fugt er 
fordampet.
Kerapoxy CQ bliver ikke beskadiget af damp 
nedefra, men samlingerne må ikke være våde 
under fugningen.

Forberedelse af blandingen
Hæld hærderen (komponent B) op i 
beholderen med komponent A og blandt 
godt indtil en jævn pasta opnås. For at 
få en perfekt blanding og for at undgå 
overophedning, hvilket reducerer brugstiden, 
anbefaler vi brug af en elektrisk mixer ved lav 
hastighed. Brug blandingen inden for  
45 minutter.

Påføring
Fordel Kerapoxy CQ ud på fliseoverfladen 
med et specielt MAPEI fugebræt, og 
kontroller, at fugerne er fyldt helt ned til 
bunden. Overflødig fugemasse skrabes bort 
med kanten af fugebrættet.

Finish
Efter fugning med Kerapoxy CQ bør 
gulvoverfladen vaskes imens fugen er frisk.
Rengøring af fugerne skal foregå med en 
lille smule vand og en murersvamp (som fx 
en Scotch-Brite® eller et MAPEI flisefuge-
rensesæt), efterfulgt af en cellulosesvamp 
(fx fra MAPEI). Pas på at ingen fugemasse 
fjernes fra fugerne. Svampen skal 
gennemvædes med vand når overfladen 
vaskes.
Overskydende vand kan fjernes med den 
samme svamp, som dog skal udskiftes, 
når den bliver for fyldt med hærdeplast. 
Brug den samme teknik når fugerne skal 
efterbehandles.
Efter den sidste behandling er det vigtigt, 
at der ikke findes spor af Kerapoxy CQ 
på overfladen. Når produktet er hærdet, er 
det meget vanskeligt at fjerne. Derfor skal 
svampen skylles ofte med rent vand under 
rengøringen.
Ved meget store gulvoverflader kan finishen 
udføres ved at fugte/væde overfladen og 
bruge en gulvslibemaskine med specielle 
filtslibeskiver, så som Scotch-Brite®. 
Overskydende vand kan fjernes med en 
gummisvaber.

Fordeling af  
Kerapoxy CQ med et 
MAPEI fugebræt

Rengøring af overfladen 
med vand og 
gulvslibemaskine med 
specielle filtslibeskiver, 
som fx Scotch-Brite®

Overskydende vand 
fjernes med en 
gummisvaber
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KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED VED HÆRDET KERAPOXY CQ*
PRODUKT BRUG

Gruppe Navn Koncentration % Laboratorieborde
INDUSTRIGULV

Permanent brug Sporadisk brug
(+20°C) (+20°C)

Syrer Eddikesyre 2,5
5

10

+
+
–

+
(+)
–

+
+
–

Saltsyre 37 + + + 
Kromsyre 20 – – –
Citronsyre 10 + (+) +
Maursyre 2,5

10
+
–

+
–

+
–

Mælkesyre 2,5
5

10

+
+
(+)

+
(+)
–

+
+
(+)

Salpetersyre 25
50

+
–

(+)
–

+
–

Ren oliesyre – – –
Fosforsyre 50

75
+
(+)

+
–

+
(+)

Svovlsyre 1,5
50
96

+
+
–

+
(+)
–

+
+
–

Garvesyre 10 + + +
Tartarsyre 10 + + +
Oksalsyre 10 + + +

Alkalier Ammoniak i opløsning 25 + + +
Kautisk soda 50 + + +
Natriumhypochlorid i opløsning:
– aktiv klorin
– akriv klorin

6,4 g/l
162    g/l

+
–

(+)
–

+
–

Kalium permanganat  5
10

+
(+)

(+)
–

+
(+)

Kalium permanganat 50 + + +
Kalium hydroksid 10 + + +

Mættet 
opløsning 
ved +20°C

Kalium bisulfitt + + +
Natrium hyposulfid + + +
Kalsium klorid + + +
Jernklorid + + +
Natriumklorid + + +
Natriumkromat + + +
Sukker + + +

Olier og 
brændstoffer

Benzin, brændstof + (+) +
Terpentinolie + + +
Dieselolie + + +
Kultjæreolie + (+) (+)
Olivenolie (+) (+) +
Let brændselsolie + + +
Benzin + + +

Opløsnings-
midler

Acetone – – –
Etylenglykol + + +
Glycerin + + +
Methylene glycol acetat – – –
Perklorentylen – – –
Karbontetrakloid (+) – (+)
Etylakohol + (+) +
Trikloretylen – – –
Kloroform – – –
Metylklorid – – –
Tetrahydrofuran – – –
Toluen – – –
Karbonsulfid (+) – (+)
Mineralsk terpentin + + +
Benzen – – –
Triloretan – – –
Xylen – – –
Mercurklorid (HgCI₂) 5 + + +
Hydrogenpersoksid 1

10
25

+
+
+

+
+
(+)

+
+
+

Tekstforklaring: + udmærket modstand         (+) god modstand – dårlig modstand

* Evalueret i overensstemmelse med EN 12808-1 standarder



TEKNISKE DATA (typiske værdier)
I overensstemmelse med:  – Europæisk EN 12004 som R2 

– ISO 13007-1 som R2 
– Europæisk EN 13888 som RG 
– ISO 13007-3 som RG

PRODUKTIDENTITET

komponent A komponent B

Konsistens: tyk pasta gelé

Farve: tilgængelig i 19 farver

Densitet (g/cm³): 1,85 0,98

Tørstofindhold (%): 100 100

Brookfield-viskositet (mPa-s): 1.200.000 250.000

EMICODE: EC1 R Plus - meget lav emission

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50 % R.F.)

Blandingsforhold: komponent A: komponent B = 9 : 1

Blandingens konsistens: cremet pasta

Blandingens densitet (kg/m³): 1.600

Brugstid: 45 minutter

Påføringstemperatur: fra +12°C til +30°C

Åben tid (som lim): 30 minutter

Justeringstid (som lim): 60 minutter

Gangbar: 12 timer

Brugsklar: 3 døgn

PRODUKTEGENSKABER

Hæftefasthed i henhold til EN 12003 (N/mm²):
– tidlig:
– efter nedsænkning i vand:
– efter temperaturchok:

≥ 2,0
≥ 2,0
≥ 2,0

Bøjningsstyrke (EN 12808-3) (N/mm²): 38

Trykfasthed (EN 12808-3) (N/mm²): 49

Slidstyrke (EN 12808-3): 147 (tab i mm³)

Vandabsorbering (EN 12808-5) (g): 0,05

Modstand mod fugt: fortrinlig

Modstand mod aldring: fortrinlig

Modstand mod opløsningsmider og olier: meget god (se tabellen)

Modstand mod syrer og alkalier: fortrinlig (se tabellen)

Brugstemperatur: fra -20°C til +100°C

Fordeling er  
Kerapoxy CQ på en 
væg med et MAPEI 
pudsebræt

Kerapoxy CQ er 
emulgeret med vand 
ved hjælp af en  
Scotch-Brite® svamp

Rengøring og 
slutbehandling med en 
hård cellulosesvamp



FORMEL FOR UDREGNING AF FORBRUG: A = fliselængde (mm)
B = flisebredde (mm)
C = flisetykkelse (mm)
D = fugebredde (mm)

(A + B) kg
(A x B) m²

x C x D x 1,6 =

For størrelser, der ikke er omfattet af tabellen, se venligst vores hjemmeside www.mapei.se hvor fælles lommeregner er til 
rådighed for estimering af forbrug i forhold til størrelsen af flisen og fælles bredde.

Rengøring
Værktøj og beholdere kan rengøres med 
rigeligt vand imens produktet stadig er 
ferskt. Når Kerapoxy CQ er størknet, kan 
det kun fjernes mekanisk med Pulicol 
2000.

FORBRUG
Forbruget af Kerapoxy CQ varierer, 
afhængigt af fugernes størrelse og 
flisernes tykkelse.

EMBALLAGE
Kerapoxy CQ leveres i prædoserede 
spande, som indeholder komponent A 
og en dåse med komponent B, som først 
må tilsættes når produktet skal anvendes. 
Tilgængelig i spande med 3 eller 10 kg i de 
farvede udgaver: Nr. 282 - 283 - 100 - 113 
- 114 - 132.

FARVER
Kerapoxy CQ leveres i 19 farver.

LAGRING
Kerapoxy CQ kan lagres i original 
emballage på et tørt og køligt sted i op til 
24 måneder. Opbevar komponent A ved 
en temperatur på mindst +10°C for at 
undgå krystallisering af produktet, evt. ved 
opvarmning.

Kerapoxy Cleaner (specielt 
rengøringsprodukt til epoxyfuger) 
kan også bruges til den sidste 
rengøringsproces samt til at fjerne tynde 
rester af fugemasse op til flere timer efter 
påføring. I sådanne tilfælde skal produktet 
have lov til at reagere i længere tid (mindst  
15-20 minutter).

Effekten af Kerapoxy Cleaner afhænger 
af mængden af resterende hærdeplast 
samt af tiden, der er gået siden 
påføringen.
Rengøring skal altid udføres imens 
produktet stadig er ferskt, som beskrevet 
ovenfor.

PÅFØRING SOM LIM
Efter blanding af de to komponenter, som 
beskrevet ovenfor, skal limen fordeles med 
en tandspartel. Påfør flisen med et fast 
tryk for at sikre god kontakt til limen. Efter 
hærdning bliver limningen ekstremt stærk 
og modstandsdygtig mod kemikalier.

KLAR TIL LET BETRÆDNING
Gulve må udsættes for let gangtrafik efter 
12 timer ved +20°C.

BRUGSKLAR
3 døgn. Efter 3 døgn kan overfladen 
udsættes for kemikalier.

FORBRUGSTABEL, AFHÆNGIG AF FLISESTØRRELSE  
OG BREDDE PÅ FUGER (kg/m²)

Størrelse på fliser (mm) 
Fugebredde (mm)

3 5 8 10
75x150x6 0,6 1,0 1,5 1,9

100x100x7 0,7 1,1 1,8 2,2
100x100x9 0,9 1,4 2,3 2,9
150x150x6 0,4 0,6 1,0 1,3
200x200x7 0,3 0,6 0,9 1,1
200x200x9 0,4 0,7 1,2 1,4

300x300x10 0,3 0,5 0,9 1,1
300x300x20 0,6 1,1 1,7 2,1
300x600x10 0,2 0,4 0,6 0,8
400x400x10 0,2 0,4 0,6 0,8
500x500x10 0,2 0,3 0,5 0,6
600x600x10 0,2 0,3 0,4 0,5
750x750x10 0,1 0,2 0,3 0,4
100x600x9 0,5 0,8 1,3 1,7
150x600x9 0,4 0,6 1,0 1,2
150x900x9 0,3 0,6 0,9 1,1

150x1200x10 0,4 0,6 1,0 1,2
225x450x9 0,3 0,5 0,8 1,0
225x900x9 0,2 0,4 0,6 0,8
250x900x9 0,2 0,4 0,6 0,7

250x1200x10 0,2 0,4 0,6 0,8
600x600x5 0,1 0,1 0,2 0,3
600x600x3 0,1 0,1 0,2

1000x500x5 0,1 0,1 0,2 0,2
1000x500x3 0,1 0,1 0,1

1000x1000x5 0,1 0,1 0,2
1000x1000x3 0,1 0,1
3000x1000x5 0,1 0,1 0,1
3000x1000x3 0,1 0,1



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR 
FORBEREDELSE OG PÅFØRING
For information vedrørende sikker 
håndteringaf vore produkter, se da vores 
sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vår 
webside www.mapei.dk 

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK
De tekniske anbefalinger og detaljer som 
forekommer i denne produktbeskrivelse, 
repræsenterer vor nuværende viden om og 
erfaring med vore produkter.
Al ovenstående information må derfor 
betragtes som vejledende og danne grundlag 
for vurdering.
Enhver som anvender produktet skal på 
forhånd sikre sig at produktet er egnet til  
den påtænkte brug.
Brugeren står selv som ansvarlig såfremt 
produktet bliver anvendt til andre formål end 
anbefalet eller ved fejlagtig anvendelse.

Aller relevante referencer til produktet 
er tilgængelige på forespørgsel 
www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE
Indholdet i dette tekniske datablad må 
kopieres til andre projektrelaterede 

dokumenter, men det endelige 
dokument må ikke supplere eller erstatte 
betingelserne i det tekniske datablad, 
der er gældende, når MAPEI-produktet 
benyttes. Se det senest opdaterede 
datablad samt garantiinformationer på 
www.mapei.dk. ENHVER ÆNDRING AF 
ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM 
ER INDEHOLDT I ELLER STAMMER 
FRA DETTE TEKNISKE DATABLAD, 
UGYLDIGGØR ALLE RELATEREDE  
MAPEI-GARANTIER.
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BUILDING THE FUTURE

®

Alle referencer for produktet  
er tilgængelig ved  

forespørgsel samt på  
www.mapei.dk

Dette symbol anvendes til at identificere 
MAPEI-produkter med lave udslip af flygtige, 
organiske forbindelser som er certificeret af 
GEV (Gemeinschaft Emmissionskontrollierte 
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- 
produkte e.V.) en international organisation der 
overvåger udslip fra gulvprodukter.

Vores miljøforpligtigelse.
MAPEI`s produkter bidrager til at arkitekter  
og entreprenører kan udvikle LEED

certificerede projekter, i 
overensstemmelse med U.S. 
Green Building Counsil.
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Kerapoxy CQ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
N.B.: På grund af printprocessen skal farverne kun betragtes som retningsgivende og ses som et udtryk for 
nuancerne på det faktiske produkt


