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PERMACOLOR® SELECT 
PERMACOLOR® jest zaawansowaną, wysokowydajną fugową zaprawą cementową, która 
oferuje pierwsze w branży rozwiązanie z zastosowaniem dyspergowalnego suchego pigmentu. 
Łatwa do mieszania, fugowania i czyszczenia, PERMACOLOR® jest szybkowiążąca  i nadaje się 
do spoin o szerokości 1,5 mm - 12 mm na podłogach lub ścianach. 

 

NORMY/CERTYFIKATY 

 

EN 13888, CG2WA 

 
Certyfikaty Jakości 
ISO 9001:2008 Quality Management System 
 
VOC/LEED Informacja o produkcie 

 

Ten produkt uzyskał certyfikat niskiej emisji 
chemicznej 
(ULCOM / GG UL2818) w ramach programu 
certyfikacyjnego UL GREENGUARD dla emisji 
chemicznych dla materiałów budowlanych, materiałów 
wykończeniowych i mebli (UL 2818 Standard) przez 
UL Environment. 

 

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR 

PRODUCENT 

LATICRETE EUROPE S.r.l. 

Via Viazza 1° Tronco nr 19 

41043 Formigine (MO) – Italy 

+39 059557680 

info@laticreteeurope.com 

CECHY/ZALETY 

▪ Niski poziom LZO—certyfikat GREENGUARD®  

▪ Wyposażona w ochronę antybakteryjną- odporna 
na pleśń i bakterie  

▪ Szybkie wiązanie - gotowa do ruchu pieszego w 
zaledwie 3 godziny 

▪ Wzmocniona włóknami  - odporna na pękanie i 
skurcz 

▪ Pigmenty PERMACOLOR® COLOR KIT– 
dostępne w 52kolorach (5 szt w pudełku) 

▪ COLOR KIT zapewnia żywy jednolity kolor 

▪ Nie wymaga impregnowania – wyposażona w 
technologię STONETECH® Sealer Technology 

▪ Spełnia wymagania normy EN 13888, CG2WA 

▪ Przekracza wymagania normy ANSI A118.7 

ZASTOSOWANIA 

▪ Do wnętrz i na zewnatrz, do obszarów zanurzonych 

w wodzie 

▪ Na ściany i podłogi 

▪ Do spoin o szerokości od 1.5 mm do 12 mm do 

płytek ceramicznych i gresu, cienkich cegieł i 

kamienia 

▪ Do pomieszceń prywatnych i publicznych 

▪ Do basenów, fontann i innych obszarów 

wilgotnych 

▪ Do ogrzewanych ścian i podłóg 
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Dostępne kolory 
Posiada 52 kolory; sprawdź szczegóły na naszej stronie. 
 
Opakowanie 

Baza PERMACOLOR® SELECT 

4x5,5 kg torby 

Pigment COLOR KIT 

5x100 g w kartonie 
 

Zużycie 

Informacje na temat zużycia na stronie internetowej 
(www.laticrete.eu).  

   
Okres przydatności 

Fabrycznie zamknięte opakowania tego produktu mają 

gwarancję pierwszej jakości w wymienionym poniżej 

okresie, pod warunkiem przechowywania na paletach w 

suchym miejscu: 

▪ 5.5 kg torby – dwadzieścia cztery (24) misiace 

▪ 5x100 g karton COLOR KIT – pięć (5) lat 

 
Limitations 
▪ Kleje / mastyksy, zaprawy i fugi do płytek ceramicznych, 

kostki brukowej, cegły i kamienia nie są zamiennikami 

produktów hydroizolacyjnych. Gdy wymagane jest użycie 

hydroizolacji, należy użyć Membrany Hydroizolacyjnej 

LATICRETE®.. 

▪ Użyj fugi SPECTRALOCK® 2000 IG, gdy wymagana jest 

odporność chemiczna. 

▪ NIE używaj kwasu do czyszczenia kolorowych fug. 

▪ Warunki w miejscu pracy wpłyną na ostateczny odcień 

kolorowych zapraw. Wypróbuj produkt na małym obszarze 

testowym, aby ocenić rezultat przed wykonaniem całej 

aplikacji. 

▪ Niektóre rodzaje płytek są bardziej chłonne niż inne i 

wychwytują kolorowy pigment podczas fugowania. Przed 

fugowaniem sprawdź absorpcję pigmentu. Porowate płytki 

należy zaimpregnować przed fugowaniem. 

▪ Asortyment materiałów do fugowania: LATICRETE® 

posiada materiały do fugowania przeznaczone do każdego 

zastosowania. Do aplikacji wymagających wysokiej 

wytrzymałości i odporności chemicznej wybierz 

SPECTRALOCK® 2000 IG. Ten produkt jest idealny do 

użycia tam, gdzie pożądana jest zaprawa odporna na 

plamy, o trwałym kolorze. 

Uwaga: Powierzchnie muszą być solidne konstrukcyjnie, stabilne i 

wystarczająco sztywne, aby utrzymać płytki ceramiczne / kamienne, 

cienką cegłę i podobne wykończenia. Ugięcie podłoża przy wszystkich 

obciążeniach czynnych, martwych i uderzeniowych, w tym obciążeniach 

skoncentrowanych, nie może przekraczać L / 360 dla cienkich warstw 

płytek ceramicznych / cegieł lub L / 480 dla cienkich warstw kamienia, 

gdzie L = długość przęsła. 

 

 

Ostrzeżenia 

Więcej informacji o bezpieczeństwie znajduje się w Kartach 
Charakterystyki. 

▪ W chłodne dni chroń ukończoną pracę przed obciążaniem 
aż do całkowitego utwardzenia. 

▪ Zawiera cement portlandzki. Może podrażniać oczy i skórę. 
Unikać kontaktu z oczami lub przedłużonego kontaktu ze 
skórą. W przypadku kontaktu dokładnie spłukać wodą. 

▪ Fuga moze rysować szkliwione lub polerowane 
powierzchnie. Przeprowadzić test w celu oceny wyniku. 

▪ W przypadku aplikacji na obszarach zanurzonych w wodzie 
lub w łaźniach parowych pozostawić PERMACOLOR® 
SELECT do utwardzania  na 14 dni w 21°C przed 
napełnieniem wodą lub wystwieniem na działanie pary. 
Więcej informacji o tych aplikacjach można znaleźć w 
kartach TDS 192 i TDS 172 (na stronie internetowej w 
Support & Downloads). 

▪ Trzymać poza zasiegiem dzieci. 

 

DANE TECHNICZNE 
Właściwości fizyczne i parametry 

Wytrzymałość na rozciaganie (28 Dni) 3.5 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie (28 Dni) 24.1 MPa 

Wytrzymałość na zginanie (28 Dni) 18.62 MPa 

Skurcz liniowy (7 Dni) 0.1 % 

Absorbcja wody (28 Dni) 2.8% 

 
Właściwości robocze (23°C / 50% wilgotności względnej) 

Czas użycia 45–60 min w 21°C 

Czas utwardzania 3 – 4 godz. 

Ruch pieszy 6 godz. 

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przedstawione wyniki są 
typowe, ale odzwierciedlają zastosowane procedury testowe. Rzeczywiste wyniki w 
konkretnym zastosowaniu będą zależeć od metod aplikacji i warunków w miejscu 
aplikacji. 

INSTALLATION 
Surface Preparation 
Before starting to grout, remove spacers and debris in grout 
joints and remove dust and dirt using a wet sponge. Do not 
leave water standing in joints. Note: when grouting in hot 
weather refer to TDS 176 Hot Weather Tiling and Grouting. 
Substrate temperature must be between 5°C and 35°C. Refer 
to TDS 400 Grout Guide for more information on grouting. 
 
Mieszanie  

Użyj 1 opakowanie Pigmentu PERMACOLOR® SELECT 

COLOR KIT I umieść w  1.2 l. wody, mieszaj aż pigment 

rozpuści się w wodzie. Dodaj 5.5kg torebkę bazy 

PERMACOLOR® SELECT do zabarwionej wodyi mieszaj 

powoli mieszadłem do uzyskania gładkiej, gęstej konsystencji. 

Odczekaj 5-10 minutes i ponownie przemieszaj przez ok. 1 

minutę. Czas użycia wynosi ok 45-60 minut. 

http://www.laticrete.eu/
https://eu.laticrete.com/en/support-and-downloads/technical-datasheets
https://cdn.laticrete.com/~/media/support-and-downloads/technical-datasheets/tds176.ashx?la=en&vs=2&d=20200228T161526Z&hash=EE59882BCC7C90B9E1B19207D7840185D70152CE
https://cdn.laticrete.com/~/media/support-and-downloads/technical-datasheets/tds400.ashx?la=en&vs=2&d=20200228T180301Z&hash=865F236EC9BB5A861A3A6AF3256A91C123A08C85
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Nanoszenie 

Nanieś mieszankę twardą gumową pacą, pracując po 

przekątnej spoin.Aby usunąć nadmiar fugi ustaw pacę pod 

kątem 90 ° i pociągnij ją pod kątem 45 ° po przekątnej do 

siatki spoin aby uniknąć wyciągania materiału ze szczelin. 

Poczekaj aż fuga częściowo stężeje (stanie się matowa w 

ciagu 5-10 minut) I kontynuuj zmywanie płytek przy użyciu 

wilgotnej gąbki, często ją płucząc. Oczyść całą powierzchnię. 

Wszelkie smugi można usunąć następnego dnia suchą 

szmatką. Czyszczenie zbyt wcześnie, gdy zaprawa jest 

jeszcze wilgotna i miękka, może spowodować usuwanie 

część zaprawy ze spoin a także może powodować zmiany 

koloru. Zaleca się wypróbować w miejscach, które są 

wystarczająco małe, aby można je było zaspoinować i 

oczyścić, zanim zaprawa zbytnio wyschnie. 

Uwaga: Jeśli zaprawa zacznie się sztywnieć podczas aplikacji, 

przemieszać mieszadłem przez 10–15 sekund. NIE DODAWAĆ WIĘCEJ 

WODY. 

 

Zmywanie 

W razie potrzeby, aby ułatwić usunięcie stwardniałej 

zaprawy, można zacząć zmywanie od użycia wilgotnej pacy 

średniej twardości przed czyszczeniem wilgotną gąbką. Jeśli 

po nieodpowiednim czyszczeniu na powierzchni płytek nadal 

pozostaną resztki zaprawy lub  ślady można użyć, 

STONETECH® cleaner do usunięcia pozostałosci z płytek. 

Przed oddaniem zafugowanej powierzchni do użytku należy 

odczekać 6 godzin od rozpoczęcia spoinowania. 

 
DOSTĘPNOŚĆ I KOSZT 
Dostępność 
Materiały LATICRETE® dostępne są na całym świecie. W 
celu uzyskania informacji o dystrybutorze prosimy o kontakt z 
LATICRETE EUROPE S.r.l.: 

 +39 059557680 
info@laticreteeurope.com  

 
Informacje na temat dystrybutorów on-line, www.laticrete.eu.  

 
Koszt 
Skontaktuj się z  LATICRETE EUROPE S.r.l aby uzyskać 
niezbędne informacje i ceny. 
 
GWARANCJA 
Dostawca gwarantuje, że produkt ten nie utraci swoich 

właściwości w normalnych warunkach i w przypadku 

normalnego użytkowania. Okres gwarancji wynosi jeden (1) 

rok. Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego, aby 

uzyskać więcej informacji 

Patrz 10. FILING SYSTEM na stronie www.laticrete.eu: 

▪ DS.230.13: 1 Rok Gwarancji na produkt 

 

KONSERWACJA 

Produkty LATICRETE® i LATAPOXY® są produktami 

wysokiej jakości zaprojektowanymi w taki sposób, aby osiągnąć 

długotrwałe efekty przy minimalnych wymaganiach w zakresie 

konserwacji, jednakże ich właściwości i trwałość mogą zależeć 

od poprawności konserwacji  oraz stosowanych środków 

czyszczących. 

 
SERWIS TECJNICZNY 
Pomoc techniczna 
W celu uzyskania informacji kontakt:  
+39 059557680 
technicalservices@laticreteeurope.com  
 
Literatura techniczna i karty bezpieczeństwa 
Aby uzyskać dostęp do literatury technicznej i kart 
bezpieczeństwa, odwiedź naszą stronę internetową  
www.laticrete.eu.  

 
Ostrzeżenie 

Informacje i instrukcje zawarte w niniejszej karcie, mimo iż są 
oparte na wiedzy uzyskanej przez wiele lat aplikacji, mają 
charakter orientacyjny. Firma LATICRETE® nie może 
bezpośrednio kontrolować warunków stosowania oraz 
sposobów aplikowania produktów dlatego nie ponosi żadnej 
odpowiedzialność w związku z ich użyciem. Osoby, które chcą 
stosować produkty LATICRETE®, muszą przeprowadzić 
odpowiednie testy w celu określenia specyfiki danego miejsca 
użycia. Podane wyniki są typowe, ale odzwierciedlają 
zastosowane procedury testowe. Rzeczywiste parametry w 
terenie będą zależały do metody aplikacji i warunków 
miejscowych. 

Produkty LATICRETE objęte są gwarancją w granicach 
określonych przez nasze ogólne warunki sprzedaży oraz w 
granicach korespondencji związanej ze specyfikacjami 
technicznymi i obowiązującymi certyfikatami, jak wyraźnie 
wskazano w kartach produktu, dokumentacji lub odpowiednich 
dokumentach technicznych. 
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