Hipoallergén,
vizes bázisú
műgyanta vízálló,
foltosodásmentes,
selyemhatású
fugázásra.
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01 FEHÉR

NEM ÉRZÉKENY AZ UV-SUGARAKRA

02 VILÁGOSSZÜRKE
A CATAS tesztelte a színek
kültéri tartósságát.
124753 sz. tesztjelentés.
A Fugalite® Bio a teszt alapján minden más szerves
fugázóhoz képest kevésbé érzékeny a napfény okozta
öregedésre.
Mind a 12 színárnyalatot UV-sugárzásálló ciklusoknak
és napfény-spektrumnak vetették alá, ezen a teszten
hosszútávú színtartósságot biztosító értékeket értek el.
Bár a fehér kevéssé használatos kültéren, ugyanolyan
öregítési ciklusoknak vetették alá.
A Fugalite® Bio terméken a színtartóssági teszt elvégzésére
a KERAKOLL a CATAS-t bízta meg, az ipari és környezeti falakberendezési kutatás és elemzés olasz és európai éllovasát,
amely csúcsminőségű laboratóriumokkal és felszerelésekkel
rendelkezik az európai és nemzetközi szabványoknak
megfelelő színtartóssági tesztek elvégzéséhez és
tanúsítványok kiadásához.

A Fugalite® Bio 12 színbeli
megoldásban kapható, amelyeket a
modern kerámiaburkolatok elkészítéséhez
leginkább használt kollekciók ihlettek.
A különböző meleg tónusú stílusok
kihangsúlyozására kifejlesztve a
természetesen matt hatástól a
selyemhatású texturáig, amelynek
köszönhetően a fugák beolvadnak a
környezetbe, így lehetséges a burkolat
esztétikai folytonossága.

03 MANHATTAN
04 VASSZÜRKE
05 ANTRACIT
06 FEKETE
07 JÁZMIN
08 BAHAMA BÉZS
12 DIÓBARNA
51 EZÜST

A Fugalite® Bio tökéletesen társítható a
ma használt minden megoldással és a
legkülönfélébb természetű anyagokkal,
például greslapokkal, természetes kővel és
üvegmozaikkal.

46 ELEFÁNTCSONT
15 ÓCEÁNKÉK

HIPOALLERGÉN
Bőrgyógyászatilag tesztelte a Modenai és Reggio Emilia-i Egyetemi Klinika.
Klinikai tesztek bizonyították, hogy az átlagnépességen belül 200 bőrgyulladásban szenvedő, azonban epoxi-műgyantával nem érintkező
felnőtt páciensből álló mintán az eredmény ZÉRÓ.
A régi generációs műgyantás rendszerekkel kidolgozott és ugyanolyan funkciókat betöltő termékeken végzett tapaszos tesztek azt
eredményezték, hogy a pozitív reakciók aránya 3% és 3,5% között van. A Fugalite® Bio és a tesztelt referenciatermékek irritáció képessége közötti különbség
statisztikailag szignifikánsnak számít az orvostudományi körökben.
Egy másik kísérletet is elvégeztek bőrgyulladásban szenvedő 25 páciensből álló mintán, akik munkájukból kifolyólag műgyantákkal és aminokkal érintkeztek.
Az elvégzett klinikai tesztek ebben az esetben is a Fugalite® Bio fölényét igazolták, amelynél a pozitív reakciók aránya 12% volt az összehasonlított termékek 20
és 36% közötti pozitív reakcióival szemben.
Ebből a Fugalite® Bio terméket választók számára az az előny származik, hogy olyan terméket használnak, amely az egészséges vagy
bőrgyulladásban szenvedő személyeket nem irritálja.

Zéró

érzékeny
személy

Az átlagnépességen belüli
200 páciensen végzett teszt

10

7

akár

3-szor biztonságosabb
25 burkolón végzett teszt alapján

10

6

9
5

0
Epoxi fugázó
A típus

Epoxi fugázó
B típus

Fugalite® Bio

TESTIF
ICAZ
FUGA
(FUGAL IONE DI UN
DUE PR ITE ® BIO): RIEMPITIVO
CO
ODOTT
D
______
I DI RIF NFRONTO C I
______
ON
______
ERIMEN
______
TO
______
______
______
____

Epoxi fugázó
A típus

Epoxi fugázó
B típus

3
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A pácienscsoport vizsgált személyein végzett tapaszos vizsgálatok eredményei, a komponensek legalább egyikével
érintkező bőrgyulladásos pozitív eredmények megjelölésével.
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EGY FUGAKITÖLTŐ (FUGALITE® BIO) TESZTELÉSE KÉT
REFERENCIATERMÉKKEL ÖSSZEHASONLÍTVA
Jóváhagyta a Modenai Etikai Bizottság 2011. 09. 13-án
(tanulmány kódja 81/11), engedélyezte a Modenai
Egyetemi Klinika Főigazgatósága.

Vizes bázisú műgyanta greslapok, természetes kövek és üvegmozaikok vízálló,
foltosodásmentes fugázására.
FOLTOSODÁS MENTES
Tesztelte a Bolognai
Kerámia-Központ.
Könnyen tisztítható.

A Fugalite® Bio a tesztek alapján nem
nedvszívó, foltosodásmentes és
ellenáll a burkolatok karbantartására
használt termékekben és a háztartásban
használt hétköznapi foltokat okozó
anyagoknak, amilyen a kávé, olaj,
vörösbor, paradicsom és a szempillaspirál.
Az UNI EN ISO 10545-14 “kerámialapok
– foltosodással szembeni ellenállóképesség meghatározása” szabvány szerinti
tesztjelentést a Bolognai Kerámia-Központ
(Centro Ceramico di Bologna) adta ki.

VÍZÁLLÓ

BAKTÉRIUMÁLLÓ

Csepphatású.
Vízlepergető, nem
nedvszívó és nem
változtatja meg
a színét.

CSTB által tesztelt.
Megakadályozza a
baktériumok és a
penész terjedését.

A Fugalite® Bio vízálló és a ház minden
helyiségében ideális, alkalmas a nagy
forgalomnak és fokozott koptatásnak
kitett
nedves
helyiségekben
is. A Fugalite® Bio minden nemű
felhasználáshoz alkalmas mind beltérben,
mind kültérben és minden más szerves
fugázótól eltérően, a tesztek alapján nem
öregíti a napfény.

A Fugalite® Bio biztosítja a
kerámiaburkolatok
teljesítménybeli
és működési folyamatosságát és
megakadályozza, hogy a fugákban
mikroorganizmusok növekedjenek.
A Fugalite® Bio olyan helyiségekben is
ideális, amelyekben a magas páratartalom
kedvez a penészek és baktériumok
kialakulásának, például konyhákban és
fürdőkben.

Az ASTM G 155 szabvány szerint elvégzett
színtartóssági tesztjelentést a CATAS, az
olasz faipari-lakberendezési tanúsító,
kutató és tesztelő intézet adta ki.

SZABADALMAZTATOTT

Cementalapú fugázó
Sokféle szín

2013.10.31-i 1403659. sz. nemzetközi szabadalom.
A Fugalite® Bio terméket kizárólag a Kerakoll® gyártja,
nemzetközi szabadalom védi, mivel a lehető legnagyobb
biztonságban való munkavégzést teszi lehetővé és
biztosítja a legkiválóbb minőséget a bedolgozhatóság, a
végső teljesítmény és a szennyeződések letisztításának
egyszerűsége terén, ugyanakkor a felületet egészséges, penészektől és
baktériumoktól védett, valamint esztétikailag tökéletes állapotban tartja.

A CSTB, az Építésügyi Tudományos és
Technológiai Központ egy francia tanúsító
szervezet, amely az épületek minőségének
és biztonságának fejlesztésével foglalkozik.

Fugalite® Bio
Egyenletes szín
Penész- és
baktériumálló

Penészgombák
és baktériumok
Kivirágzástól
mentes

Kivirágzás
Szennyeződés

Nedvszívás

Foltosodás
mentes

Vízálló
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EC 1-R PLUS
5206. sz.
tanúsítvány

Csökkentett
oldószer
tartalmú

Nem mérgező és
nem veszélyes

Ref. GBR Data Report - 03.16

A színképletek átlaga alapján számított besorolás

EMICODE - GEV TANÚSÍTVÁNY
Igen alacsony illékony szerves vegyület kibocsátású,
csökkentett oldószer tartalmú termék, mely megóvja
a felhasználók egészségét.

VOC KIBOCSÁTÁS CÍMKE - FRANCIAORSZÁG
* Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)

FORDULJON BIZALOMMAL VISZONTELADÓJÁHOZ:

KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com www.kerakoll.com

MKT-TEC code 9/2016 - Ref. GBR Data Report - 03/2016
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