
Bosszantóan foltos a fugája, és bármerre 
néz, szemet szúr a látványa? 

Érdekli, hogyan lehet a régi fugát felújítani anélkül, hogy újra kellene 
fugázni? 

 

Varázsolja újjá elszíneződött, megkopott fugája színét 

Egy vállalkozó kedvű és ügyes kezű háziasszony – akár a család férfitagjainak bevonásával – 
csodákra képes, ha a lakás átalakításáról, kisebb hibák javításáról van szó. 

A fürdőszoba és a konyha különösen problémás terület, hiszen a hidegburkolatot -–csempét és 
kőpadlót -–nem könnyű cserélni, javítani, ha esetleg nem terveink szerint alakulnak a dolgok.  

A burkolólapok pontos elhelyezése és ragasztása után jön a legkényesebb művelet, a fugázás, 
amelynél a legnagyobb odafigyelés ellenére is előfordulhatnak apróbb szépséghibák, például 
foltosodás vagy színbeli eltérés. 

És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az évek során a rendszeres és gondos takarítás 
ellenére is előfordul, hogy megváltozik, megkopik a fuga színe, a takarítószerek foltokat hagynak 
rajtuk.  

 

A nedves és nem megfelelően szellőző helyiségeknél különösen gyakran tapasztalható a 
penészedés problémája, még ha csak a fugacsíkokban is, amelynek eltűntetése ráadásul 
speciális vegyszereket is igényel. 

Valóban elkeserítő tud lenni, amikor a korábban szép, egységes színű fuga mostanra foltokkal 
tarkított!  
 



A fuga egységes, harmonikus színe nagyon meghatározó a nappali, a konyha vagy a fürdőszoba 
esetében is, és még a szép, különleges burkolat összképét is nagyban ronthatja a megcsúnyult, 
megkopott fuga. 

Elkeserítő, amikor egy nagytakarítás után ugyan ragyognak a csempék, de emellett a ragyogó 
csempe és szaniter mellett még jobban szemet szúr a „már makulátlan fehér fugázónak” nem 
mondható sárga vagy szürke színű fugázó, ami tönkreteszi az összképet. 

 

Elszíneződés okai 

Az fugázó egy porózus anyag, ezért magába tudja szívni a nedvességet, a nedvességgel együtt 
pedig minden szennyeződést is. Persze az elszíneződést okozhatja még a vízkő és penész is, hiszen 
a baktériumok előszeretettel telepednek meg a fugákban.  

A mosogatás, főzés és mosakodás során zsír és a kosz a csempéket sem kíméli, de amíg ezek szinte 
egyetlen egy mozdulattal tisztává varázsolhatóak, addig sajnos a fugák még hosszas, vegyszeres 
sikálás után sem nyerik vissza eredeti árnyalatukat.  

Akkor mi a megoldás? Mit tegyen a foltosodó fugával, hogyan tüntetheti el a foltokat a 
legkönnyebben? 

 

Nem kell nekiesni, kikaparni, újracsináltatni 

Szerencsére van megoldás, nem kell egyből nekiesni a fugának, és kikaparni, újracsináltatni. 
Természetesen léteznek házi praktikák a megoldásra és speciális tisztítószerek is. 

Ha nem szívesen használ vegyi anyagokat, de baktériummentes és tiszta fugákat szeretne, akkor 
készítsen házi súrolószert. A zsír miatti sárgás-barnás foltok ellen megoldás lehet az ecet, citrom és 
szódabikarbóna.  

A recept, 10 dkg sót keverjen össze annyi forró citromlével vagy ecettel, hogy sűrű kenhető 
masszát kapjon. Ezzel a masszával át kell dörzsölni a fugákat, majd rajta hagyni 1 órán át, végül 
bő vízzel leöblíteni. Természetesen ez a megoldás fehér fugázók esetében érvényes, hiszen egy 
elszürkült-elsárgult fugázót így lehet ismét fehérré tenni.  

 

Javítás, színezés 

Előfordul az is, hogy a fugázók különösen rossz állapotban vannak. Egy nagyon egyszerű, 
praktikus eszközzel gyönyörűen újjávarázsolható a fuga eredeti élénk színe, ragyogása, és 
eltüntethetőek az irritáló foltok a felületéről! 

Önt is érdekli, melyik ez a megoldás?  
A fugák házilagos felújítása, és az újonnan burkolt falak, padlók kisebb fugahibáinak eltűntetésére 
fejlesztették ki a Mapei Fuga Fresca termékét. 



 

Ez nem más, mint fugafelújító festék, melynek használata egyszerű. A szivacsfejjel ellátott 
műanyag tubussal, esetleg ecsettel átkenhetjük a padló- és falburkolat fugáit. A fuga eredeti 
színével megegyező, vagy annál sötétebb tónusú festéket általában elég egyszer felvinni, ha 
viszont világosítani szeretnénk a fugákat, legalább háromszor-négyszer ismételjük meg a 
műveletet.  

Ezt gyakorlatilag csak végig kell húzni a csempék között, miután alaposan megtisztítottuk a 
fugákat, jöhet a szépészeti beavatkozás, amivel tán még szebbé is tehetjük csempézett 
felületeinket, mint amilyenek újkorukban voltak.  

Ezzel az anyaggal szakember bevonása nélkül is elvégezhetjük a szükséges javításokat, 
elfedhetjük a foltokat, színeltéréseket.  

A festék lehetővé teszi, hogy hangulatában is megváltoztassuk fürdőszobánkat, konyhánkat – 
legyen a burkolat égetett klinker, kő-porcelán, terrakotta, márványmozaik. 

Kizárólag tökéletesen megszilárdult, száraz felületen használjuk a fugafelújító festéket, és csak 
olyan falrészeket, amelyek nincsenek kitéve állandó nedvességnek, azaz ne alkalmazzuk például 
medencékben. 

 

 


