Fugalite® Eco
folyékony kerámia
a tÖkéletes fugákhoz
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Öko-kompatibilis, vízálló, foltosodásmentes
fugázó-ragasztó, amely javítja a kerámia felületek
esztétikai és higiéniai minőségét.

a geV tesztelte és
tanúsította a nagyon
alacsony VoC kibocsátást

Fugalite® Eco
folyékony kerámia a tÖkéletes fugákhoz
ÖKO-KOMpATIbILIS, üVEG KEMÉNySÉGű ÉS TANúSÍTOTT, KüLÖNÖSEN
FOLyÉKONy ÉS TISZTÍTHATÓ, bAKTÉRIUM- ÉS GOMbAÁLLÓ, VÍZÁLLÓ ÉS
FOLTOSODÁSMENTES FUGÁZÓ ÉS RAGASZTÓ 0-20 MM-ES, NAGy VEGyIMEcHANIKAI ELLENÁLLÁSú FUGÁKHOZ, bIZTOSÍTjA A KERÁMIA FELüLETEK
FOLyTONOSSÁGÁT. IDEÁLIS A GREENbUILDINGNÉL. IGEN ALAcSONy
ILLÉKONy SZERVES VEGyüLET KIbOcSÁTÁSú.

FUGÁZÓ RAGASZTÓ

üVEG KEMÉNySÉGű

a Fugalite® Eco ideális üvegmozaikok biztonságos és tartós lerakásához,
biztosítja minden egyes üvegmozaikhoz és a nedvszívó, valamint nem
nedvszívó hordozórétegekhez való maximális tapadást. a Fugalite® Eco
végérvényesen megoldja az üvegmozaik burkolatok alkalmazási és esztétikai
problémáit, biztonságos lerakást, valamint esztétikailag tökéletes
fugázást biztosít azáltal, hogy mindkét műveletre ugyanazt a Fugalite®
Eco színt használjuk.

a Fugalite® Eco a világon az első üveg keménységű fugázó és ragasztó,
amely az innovatív és ökológiailag fenntartó alapanyagokat a természetes
ásványok bedolgozását szolgáló új eljárásokkal egyesíti. a kvarc gömb formája
az alapja a rendkívüli bedolgozhatósági és a felület könnyű tisztíthatósági
tulajdonságának. ebből a rendkívül tiszta természetes ásványból kiindulva a
kerakoll® kutatói egy olyan üvegesítési eljárást dolgoztak ki, amely képes
minden egyes kvarcszemcsét teljesen befedni.

kvarcszemcse

Üvegesített színes
kerámia

Minden gömb alakú kvarcszemcsét
egy vízlepergető kezeléssel védett
vékony kerámia réteg borít

Hosszútávon garantált
esztétikai és funkcionális
folyamatosság
Vízlepergető réteg

R I BUTES

A
LOR

TIONAL P
NA

P

A

CO

*

PO

SYS EM
T

INTS

Patent
Pending

PL

N

NT

ENT
AT

B

TO

CO

L MONO

CK

eco 1

OL

PA

K

STED
K E RA

TE

INTER

®

I C AT I O

* A Centro Ceramico Bologna elvégezte az UNI EN ISO
10545-14 szerinti foltállósági tesztet (3685/11
sz. Tesztjelentés).
* Émission dans l’air intérieur 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).

fugalite® eco a fugák új generációja
a fugalite® eco javítja a kerámia felületek minőségét, mivel olyan, mint a kerámia, teljesen víz-, folt- és szennyeződésálló, így biztosítja a teljesítménybeli, funkcionális
és esztétikai folytonosságot.

VÍZÁLLÓ
FOLTOSODÁS MENTES

a tökéletes fugázás kiegészítői
fuga-soap eco
Öko-kompatibilis tisztítószer a
fugalite® eco maradványaitól és
foltjaitól történő megtisztításhoz.
ideális a greenBuildingnél. Vizes
bázisú koncentrátum, természetbarát
és óvja a felhasználók egészségét. a fuga-soap eco specifikus tisztító hatást
biztosít a kerámia felületek, greslapok és terméskő lapok lerakását követő
tisztításánál, valamint a rendszeres takarítások során is.

Fugalite® Eco

cementalapú fugázó

a Fugalite® Eco tisztítása úgy történik, mint a burkolólapoké, abszolút nem
nedvszívó és nem foltosodik, nedvesen sem változik meg a színe.
a Fugalite® Eco különösen ellenáll az agresszív vegyi anyagoknak, ezért
ideális padló és fal fugázó lakó- és nagy igénybevételnek kitett környezetben is.
a Fugalite® Eco baktérium- és penészálló, higiénikus és biztonságos.

fuga-Wash eco
Öko-kompatibilis tisztítószer a fugalite®
eco, fugalite® eco invisibile és fugalite®
zero tisztítóvizének adalékolásához. Vizes
alapú koncentrátum, oldószermentes,
természetbarát és megóvja az
alkalmazók egészségét. a fuga-Wash eco megkönnyíti a burkolatok tisztítását
azzal, hogy hosszabb ideig tisztán marad a szivacs, javítja a fuga felületi
kidolgozását azáltal, hogy a szivacs könnyebben siklik és nem karcolja a fugát.

Cellulóz szivacs

Fugalite® Eco

cementalapú fugázó

Ellenáll a legmakacsabb
foltoknak. A kávétesztet is
teljesíti

a kerakoll® cellulóz szivacs lehetővé
teszi a fugalite® eco, fugalite® eco
invisibile és fugalite® zero termékekkel
fugázott burkolatok leghatékonyabb
tisztítását és a normál habgumi
szivacsokhoz képest lényegesen nagyobb élettartamot biztosít.

MKT-TEC code 34/2013 A
Ref. GBR Data Report - 09.13

Fugalite® Eco
ClassiC - Design - Colors kollekCiók
3 színkollekcióban áll rendelkezésre, összesen 28 színárnyalatban, ami teret ad a kreativitásnak és a legeredetibb párosításoknak, összetéveszthetetlen
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az anyagok eltérő jellege miatt a jelen prospektusban feltüntetett színeket ne használják abszolút hivatkozásként.
enyhe színárnyalatbeli eltérések az árutételek között műszaki okok miatt lehetségesek és megengedettek.
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+ extrafinom fehér

szépséget kölcsönözve a környezetnek.

Fuga-Glitter
a fuga-glitter Gold és Silver színű változata a fényvisszaverés és árnyalatok folyamatos játékával emeli ki a burkolat fényerejét és formáját. a
fuga-glitter nagyon finom csillogó por, amit az elérni kívánt hatás szerinti arányban könnyen hozzá lehet adni a fugalite® ecóhoz.

kerakoll spa
via dell’artigianato, 9 - 41049 sassuolo (mo) italia
tel +39 0536 816 511 - fax +39 0536 816 581
e-mail: info@kerakoll.com www.kerakoll.com

