
Do fug 1–20mm

Naturalnie stabilizowany wypełniacz fug
Łatwy w aplikacji I Mocny & elastyczny I Hamujący wzrost chwastów  
Nie wymagający konserwacji I Ekologiczny I Nie tworzący nalotu

Szary Bazaltowy Beżowy

WYPEŁNIACZ FUG EKO 
„STONES ECO FUGENSAND” 
testowany i certyfikowany medy-
cznie, bezpieczny poziom emisji  
i składników dla środowiska.

www.stones-baustoffe.de



BONUS DLA ŚRODOWISKA
Certyfikowany nalepką Instytutu ekologicznego, korzyść dla środowiska naturalnego, którego nie ma 
żaden inny konkurencyjny produkt,

• Bezpieczeństwo dla zdrowia poprzez kompleksowe badania emisji oraz kontrole substancji szkodliwych

• Zdrowsze produkty a tym samym mniejsze zanieczyszczenie we własnym środowisku 

• Produkt fizjologicznie nieszkodliwy dla użytkownika, instalatora, klienta, itp.

NATURALNE HAMOWANIE WZROSTU CHWASTÓW
Naturalne hamowanie wzrostu chwastów w fudze przez opatentowany wzrost wartości pH.

SAMONAPRAWA FUGI
Nowatorskie spoiwo organiczne „SOLID GREEN BINDER“ zapewnia ciągłą samodzielną naprawę. Przy 
wilgoci (np. deszcz), spoiwo staje się ponownie aktywne, a ewentualnie istniejące mikropęknięcia w fudze, 
które powstały przez osiadanie lub przemieszczenie termiczne kamieni, zamykają się.

ŁATWE ZASTOSOWANIE
Nanieść na sucho i po dokładnym oczyszczeniu powierzchni zewnętrznej kostki brukowej lub płyt 
wystarczająco nawilżyć, bez wstępnego mieszania lub wykonywania zawiesiny! Renowacja fug jest 
możliwa w sposób nieskomplikowany i w każdym czasie.

NIE TWORZY SIĘ NALOT
Przy właściwym stosowaniu nie powstaje nalot. 

OKRES PRZECHOWYWANIA
Przy suchym i prawidłowym magazynowaniu, okres przechowywania, nawet pękniętych worków, jest 
nieograniczony. Piasek do spoinowania fug nie twardnieje w worku.

WARUNKI STOSOWANIA
Sucha powierzchnia kamieni i temperatura zewnętrzna powyżej 2°C.

Szerokości fug od 1 mm do 20 mm zapewniają wysoką wydajność i wszechstronne możliwości zastosowania. 
Ochrona fugowanych powierzchni przed opadami atmosferycznymi nie jest konieczna!

WYPEŁNIACZ FUG EKO  
„STONES ECO FUGENSAND”  
testowany i certyfikowany medy-
cznie, bezpieczny poziom emisji  
i składników dla środowiska.

Do fug 1–20mm



Szary Bazaltowy Beżowy

Numer artykułu Kod-EAN Opis Kolor Opakowanie

01011201 4260287260016 STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm SZARY WOREK 25 kg

01011204 4260287260023 STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm BEŻOWY WOREK 25 kg

01011207 4260287260030 STONES ECO FUGENSAND 1–20 mm BAZALTOWY WOREK 25 kg

WYPEŁNIACZ FUG ECO ( KAMIENNY) (STONES ECO FUGENSAND) składa się z wysuszonego, naturalnego,  
wysokiej jakości szlachetnego piasku kruszonego i jest stabilizowany przez innowacyjny, opatentowany środek 
wiążący (SOLID GREEN BINDER) na bazie składników mineralno-roślinnych.
Stałe i elastyczne fugi, bez polimeru i cementu! Innowacyjne, naturalne spoiwo SOLID GREEN BINDER składa się  
w przeważającej części z surowców odnawialnych.

INNE POROZUMIENIA  
• Minimalne zamówienie: 1 EURO-Paleta (paleta zwrotna) 48 worków, nie mieszana.
• Dostawa rozpoczyna się od 1 palety-EURO „z dostawą na miejsce i bez żadnych dodatkowych opłat  
 + bez kosztów dostawy” nie rozładowywane przez spedytora (rozładunek w gestii kupującego)
• Wyroby z magazynu: Po zamówieniu dostawa następuje najpóźniej po 5 dniach roboczych.

Naturalne odcienie : Szary, Bazaltowy i Beżowy

LISTA PRODUKTÓW STAN NA 29. 04. 2013 R.

Stabilizowany przez

WYPEŁNIACZ FUG EKO  
„STONES ECO FUGENSAND”  
testowany i certyfikowany medy-
cznie, bezpieczny poziom emisji  
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Do fug 1–20mm

standardowy  
wypełniacz fug 

z wypełniaczem 
fug „STONES ECO  
FUGENSAND“

Partner of Nature

Krótki fi lm jako instrukcja stosowania, Kalkulator 
zużycia dla wszystkich formatów kostki i pozostałe 
informacje o produkcie znajdziecie Państwo na 
stronie: www.stones-bausto� e.de lub 
bezpośrednio online poprzez nasz Kod-QR.

WYPEŁNIACZ FUG EKO 
„STONES ECO FUGENSAND” 
testowany i certyfi kowany medy-
cznie, bezpieczny poziom emisji 
i składników dla środowiska.

BONUS DLA ŚRODOWISKA
Certyfikowany nalepką Instytutu ekologicznego, korzyść dla środowiska naturalnego, 
którego nie ma żaden inny konkurencyjny produkt,

� Bezpieczeństwo dla zdrowia poprzez kompleksowe badania emisji oraz kontrole subs-
tancji szkodliwych

� Zdrowsze produkty a tym samym mniejsze zanieczyszczenie we własnym środowisku 

� Produkt fi zjologicznie nieszkodliwy dla użytkownika, instalatora, klienta, itp.

NATURALNE  HAMOWANIE WZROSTU CHWASTÓW
Naturalne hamowanie wzrostu chwastów w fudze przez opatentowany wzrost wartości pH.

SAMONAPRAWA FUGI
Nowatorskie spoiwo organiczne „SOLID GREEN BINDER“ zapewnia ciągłą samodzielną 
naprawę. Przy wilgoci (np. deszcz), spoiwo staje się ponownie aktywne, a ewentualnie 
istniejące mikropęknięcia w fudze, które powstały przez osiadanie lub przemieszczenie 
termiczne kamieni, zamykają się.

ŁATWE ZASTOSOWANIE
Nanieść na sucho i po dokładnym oczyszczeniu powierzchni zewnętrznej kostki brukowej 
lub płyt wystarczająco nawilżyć, bez wstępnego mieszania lub wykonywania zawiesiny! 
Renowacja fug jest możliwa w sposób nieskomplikowany i w każdym czasie.

NIE TWORZY SIĘ NALOT
Przy właściwym stosowaniu nie powstaje nalot. 

OKRES PRZECHOWYWANIA
Przy  suchym i prawidłowym magazynowaniu, okres przechowywania, nawet pękniętych 
worków, jest nieograniczony. Piasek do spoinowania fug nie twardnieje w worku.

WARUNKI  STOSOWANIA
Sucha powierzchnia kamieni i temperatura zewnętrzna powyżej 2°C.

Szerokości fug od 1 mm do 20 mm zapewniają wysoką wydajność i wszechstronne 
możliwości zastosowania. Ochrona fugowanych powierzchni przed opadami atmosfery-
cznymi nie jest konieczna!

Szary Bazaltowy Beżowy

ELKNER-SERVICE Rafał Elkner
Pamiętna 15E (koło Skierniewic)
96–100 Skierniewice
Tel. (46) 834 92 55
Fax. (46) 834 92 56
Mail: elkner@elkner.pl



JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY 
WYPEŁNIACZEM FUG STONES ECO  
A WYPEŁNIACZEM POLIMEROWYM

Do fug 1–20mm

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
• WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO  

składa się do 100 % z surowców naturalnych.

• WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO  
jest trwałym materiałem budowlanym.

• WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO jest stabilizowany przez  
innowacyjne spoiwo SOLID GREEN BINDER.  
To spoiwo składa się głównie z surowców odnawialnych. 

• Polimerowy wypełniacz fug jest stabilizowany przez  
reakcję chemiczną.

SAMONAPRAWA FUGI
• WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO ulega samoczynnej regeneracji, gdy wejdzie w kontakt z wodą (np. opady 

atmosferyczne). Powstawaniu trwałych pęknięć zapobiega „rozszerzenie“ po kontakcie z wodą , podczas 
którego ewentualnie istniejące mikropęknięcia w fudze (np. powstałe przez osiadanie kamieni) zostaną 
zamyknięte. Ten wypełniacz fug jest ciągle od nowa aktywowany poprzez opady atmosferyczne a tym 
samym ma zdolność do samonaprawy.

• Polimerowy wypełniacz fug, raz aktywowany, pozostaje na trwałe związany, a w wyniku używania 
powstają z biegiem czasu nieuchronnie coraz większe pęknięcia w fudze. 

HAMOWANIE WZROSTU CHWASTÓW
• WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO redukuje ukorzenianie się lotnych nasion chwastów poprzez 

ustabilizowaną fugę i ustawiczną samonaprawę mikropęknięć. WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO powoduje 
dodatkowo naturalne zmniejszanie ukorzeniania poprzez zwiększenie wartości pH w fudze, a tym samym 
zapobiega ukorzenianiu się lotnych nasion (np. Traw i chwastów), które dostały się na powierzchnię fugi. 

• Polimerowy wypełniacz fug, raz utwardzony, zatrzymuje ukorzenianie się do pierwszego pęknięcia,  
potem osiedlają się chwasty w powstałych pęknięciach.

WYPEŁNIACZ  
FUG EKO  
„STONES ECO  
FUGENSAND”  
testowany i  
certyfikowany  
medycznie,  
bezpieczny  
poziom emisji  
i składników  
dla środowiska.



NAPRAWY I REMONTY
• WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO może w każdej chwili zostać usunięty z fugi przez zastosowanie odpowiedniej 

ilości wody, nowy wypełniacz ECO łączy się znów bardzo mocno podczas nanoszenia na istniejącą fugę. 

• Polimerowy wypełniacz fug może być usunięty ze szczeliny tylko młotkiem i dłutem rozbiórkowym.  
Renowacja starych spoin nie jest możliwa z powodu braku przyczepności „starych” i „nowych” polimerów 
wypełniacza fug.

ZAMGŁAWIENIA
• WYPEŁNIACZ FUG ECO jest aktywowany w dwuetapowym systemie nawadniania, aby skutecznie zapobiec 

zamgławiania.

• Pozostałości Wypełniacza Polimerowego, które utwardziły się na powierzchni zewnętrznej kamieni brukowych 
(kostki) tworzą stałe zamgławianie /zasłonę, która psuje naturalny atrakcyjny wygląd powierzchni kamienia 
(kostki). Zamgławiania występują bardzo często i są bardzo trudne do usunięcia. Nadmiar wody w aktywacji 
wypełniacza polimerowego nie jest rozwiązaniem, gdyż prowadzi to do wymywania spoiwa na powierzchnię 
kamienia i nieuchronnie utrudnia czyszczenie.

OKRES PRZECHOWYWANIA
• WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO może być w suchym miejscu przechowywany bezterminowo. 

• Pozostałości po otwarciu pojemnika nie mogą być przechowywane do późniejszego użycia.  
Muszą być utylizowane gdyż zanieczyszczają środowisko.

WARUNKI STOSOWANIA
• WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO może być stosowany przy suchej powierzchni zewnętrznej kamieni/kostki 

i temperaturze zewnętrznej już od 2 stopni i przy każdej wyższej temperaturze. 

• Polimerowy wypełniacz fug może być stosowany w temperaturze od 5 stopni i nie powyżej ok. 25 stopni. 
Ciepło powoduje przyspieszone wiązanie chemiczne. Pozostałości na powierzchni zewnętrznej kamienia 
wiążą się w sposób nieunikniony  w wyniku ciepła własnego kamieni. Po montażu należy chronić fugi przed 
opadami atmosferycznymi przy pomocy plandeki.

MONTAŻ
• WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO jest w postaci gotowej do montażu i przy odpowiednich warunkach może 

być stosowany  do fug o szerokości od 1 mm.

• Polimerowy wypełniacz fug musi być przed użyciem często mieszany, możliwe jest zamgławianie.  
Przy tym rodzaju stosowania właściwe są jedynie fugi od 5 mm i całkowicie wypełnione. 



1.  Jednoskładnikowy wypełniacz fug STONES ECO 
BINDER składa się z innowacyjnego spoiwa „SOLID 
GREEN BINDER”, zmieszanego z naturalnym szlachet-
nym kruszonym piaskiem, do „aplikowania na sucho” 
do fugi a po oczyszczeniu powierzchni zewnętrznej 
należy spoinę nawodnić. Nie utwardzane tlenowo, ale 
wiązanie jest aktywowane przez dodanie wilgoci. 

2.  Bardzo długi okres magazynowania, a materiał z 
pękniętych worków może być później w każdym 
czasie zastosowany bez ograniczeń,  w obydwu 
przypadkach wymagane są jest suche warunki 
przechowywania. 

3. Zastosowanie do najwęższych szerokości fug od 1 mm 
do maksymalnej szerokości szczeliny 20 mm.  Jeśli 
prawidłowo używane*) nie istnieje ryzyko nieodwracalnych 
zamgławień na wybrukowanej nawierzchni. 

4. Możliwa jest nieskomplikowana renowacja fug 
wykonanych z wypełniacza STONES ECO, jeżeli też 
istnieją następujące warunki, jak przy nowo 
ułożonych powierzchniach: przepuszczalne dla wody 
i nieutwardzone podłoże a przy naprawach ewentu-
alne pozostałości starej fugi muszą być również 
przepuszczalne dla wody. 

5. Naturalne utrudnienie wzrostu i ukorzeniania 
poprzez podwyzszenie wartości-pH, powodowane 
przez spoiwo SOLID GREEN BINDER, które zapewnia 
także silną odporność na erozję wypełniacza fug 
STONES ECO. 

6. Nie ma niezdrowego dla środowiska uszczelnienia 
terenu, ponieważ wypełniacz do fug STONES ECO 
jest przepuszczalny dla wody. 

7. Już od zewnętrznej temperatury otoczenia wynoszącej 
tylko 2°C możliwe jest właściwe fugowanie.  

ZALETY/UWAGI
WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO 1–20 mm  
Szary, Bazaltowy, Beżowy
Ze spoiwem „SOLID GREEN” naturalnie stabilizowany, przepuszczający wodę materiał łączący dla 
wszelkich nawierzchni kamiennych i betonowych*) na przepuszczalne dla wody nieutwardzone podłoża. 
Nadaje się na lekko obciążone powierzchnie komunikacyjne o ruchu o maksymalnej prędkości pieszego 
w ruchu poprzecznym i docelowym, takich jak domy i podjazdy, strefy dla pieszych, parkingi (do 3.5T).

*) UWAGI
Proszę odpowiednio poinformować klientów / zainteresowanych!
Praktyka wykazała, że rzadko mogą wystąpić skutki w niektórych 
typach skał, takich jak na przykład kamień naturalny, klinkier i kamień 
sztuczny, przy których ten wypełniacz fug spowoduje na powierzchni 
szczególnych reakcji, takich jak ciemne kręgi lub jasne smugi. Dlatego 
przy takich „wrażliwych” rodzajach skał należy wykonać próbkę. Próbki 
uznaje się za powierzchnie referencyjne. Ponadto, przy takich 
„wrażliwych” rodzajach skał należy zwrócić szczególną uwagę na 
dokładną realizację naszych zaleceń montażowych. (Dokładny drenaż 
powierzchni silnego nawodnienia. Aplikacja wypełniacza do fug jest 
poza naszą odpowiedzialnością. My odpowiadamy tylko za 
niezmienną jakość naszego produktu. Zasadniczo należy wykonać 
własne wstępne testy przydatności produktu.
 

8.  Bonus dla środowiska – certyfikowany nalepką Instytutu 
ekologicznego, korzyść dla środowiska naturalnego, 
którego nie ma żaden inny konkurencyjny produkt,

• Bezpieczeństwo dla zdrowia poprzez kompleksowe 
badania emisji oraz kontrole substancji szkodliwych

• Zdrowsze produkty a tym samym mniejsze zanie-
czyszczenie we własnym środowisku

• Produkt fizjologicznie nieszkodliwy dla użytkownika, 
instalatora, klienta, itp. 

9. Fugi wypełnione wypełniaczem STONES ECO są 
„samoobsługowe”: Przy dodaniu wilgoci, jak np. opad 
deszczu fugi stają się elastyczne i rozszerzają się w razie 
potrzeby, gdy wystąpiły drobne pęknięcia między kamie-
niem /płytką a fugą, spowodowane przez osiadanie 
podłoża, przesunięcia termiczne itp. Fugi mają odporny na 
warunki atmosferyczne poziom wytrzymałości. Podczas 
układania powierzchni do fugowania należy zwracać 
uwagę na utworzenie niezbędnych poprzecznych nachyleń 
2-3% procent, względnie nachylenia wzdłużnego około 1%.



Partner of Nature

TABELA ZUŻYCIA
WYPEŁNIACZ FUG STONES ECO 1–20 mm  
Szary, Bazaltowy, Beżowy

 
Teoretyczne  
Zużycie kg/m²

Teoretyczne  
Zużycie kg/m²

Powierzchnia 
(do obliczeń)

Szerokość fug: 3 mm 
Głębokość fug: 50 mm

Szerokość fug: 12 mm 
Głębokość fug: 50 mm

Kostka brukowa, ca. 5 x 5 cm 8,75 29,90

Kostka brukowa, ca. 7 x 7 cm 6,35 22,61

Kostka brukowa, 8 x 8 cm 5,58 20,15

Kostka brukowa, ca. 10 x 10 cm 4,50 16,55

Kostka brukowa, ca. 12 x 12 cm 3,77 14,05

Kostka brukowa, ca. 15 x 15 cm 3,03 11,44

Do fug 1–20mm

ETAPY MONTAŻU

Zamiatać Wibrować Oczyścić Zmoczyć/Mgiełką  
wodną

Zmoczyć/Nasycić

STONES Gesellschaft für  
mineralische Baustoffe GmbH
Warnowallee 31 c  
D-18107 Rostock

Telefon: +49 381 453860-0
Fax: +49 381 2010033
Mail: info@stones-baustoffe.de
Web: www.stones-baustoffe.de

Krótki film jako instrukcja montażu,   
Kalkulator zużycia dla wszystkich  
Formaty kamieni/kostek i inne informacje  
o produkcie znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej www.stones-baustoffe.de  
lub proszę wejść bezpośrednio online  
przez nasz Kod–QR.

CZY MACIE JESZCZE PYTANIA?
www.stones-baustoffe.de/faq

WYPEŁNIACZ FUG EKO  
„STONES ECO FUGENSAND”  
testowany i certyfikowany medy-
cznie, bezpieczny poziom emisji  
i składników dla środowiska.


