Fugalite® Eco
ΥΓΡΉ ΠΟΡΣΕΛΆΝΗ ΓΙΑ
ΤΈΛΕΙΟΥΣ ΑΡΜΟΎΣ
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Ο φιλικός προς το περιβάλλον αρμόστοκος-συγκολλητικό
υλικό, αδιάβροχος και ανθεκτικός στην κηλίδωση,
που βελτιώνει την αισθητική ποιότητα
και την υγιεινή των επιφανειών των
κεραμικών υλικών.
Ελεγμένος και
πιστοποιημένος κατά GEV με
χαμηλότατες εκπομπές ΠΟΕ

Fugalite® Eco
ΥΓΡΉ ΠΟΡΣΕΛΆΝΗ ΓΙΑ ΤΈΛΕΙΟΥΣ ΑΡΜΟΎΣ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΏΔΗΣ
ΑΡΜΌΣΤΟΚΟΣ
ΚΑΙ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΌ
ΥΛΙΚΌ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ ΩΣ ΦΙΛΙΚΌΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ, ΜΕ ΥΨΗΛΉ
ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΊΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΌΣ ΚΑΙ
ΜΥΚΗΤΟΣΤΑΤΙΚΌΣ, ΑΔΙΆΒΡΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΣ ΣΤΗΝ ΚΗΛΊΔΩΣΗ, ΓΙΑ
ΑΡΜΟΎΣ ΑΠΌ 0 ΈΩΣ ΚΑΙ 20 MM ΥΨΗΛΉΣ ΧΗΜΙΚΌ-ΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΉΣ,
ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΤΗ ΣΥΝΈΧΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ ΑΠΌ ΚΕΡΑΜΙΚΆ ΥΛΙΚΆ, ΙΔΑΝΙΚΌΣ
ΓΙΑ ΤΟ GREENBUILDING. ΜΕ ΧΑΜΗΛΌΤΑΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΠΤΗΤΙΚΏΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΏΝ ΕΝΏΣΕΩΝ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

ΠΟΡΣΕΛΑΝΩΔΗΣ

®

eco
Ο Fugalite® Eco είναι ιδανικός για την ασφαλή και με αντοχή στο χρόνο
τοποθέτηση της υαλοψηφίδας, εγγυώντας τη μέγιστη πρόσφυση
της κάθε επιμέρους ψηφίδας γυαλιού και σε απορροφητικά και σε μη
απορροφητικά υποστρώματα. Ο Fugalite® Eco επιλύει οριστικά τα
προβλήματα εφαρμογής και αισθητικής των επενδύσεων από υαλοψηφίδα,
εγγυώντας μία σίγουρη τοποθέτηση και μία αισθητικά τέλεια
αρμολόγηση, χρησιμοποιώντας το ίδιο χρώμα Fugalite® Eco και για τις
δύο εργασίες.

Ο Fugalite® Eco είναι ο πρώτος πορσελανώδης αρμόστοκος και συγκολλητικό
υλικό στον κόσμο που συνδυάζει καινοτόμες και περιβαλλοντικά βιώσιμες
πρώτες ύλες με νέες διαδικασίες για την επεξεργασία των φυσικών ορυκτών.
Το σφαιρικό σχήμα του χαλαζία αποτελεί τη βάση των εκπληκτικών
επιδόσεων εργασιμότητας και ευκολίας καθαρισμού της επιφάνειας.
Ξεκινώντας από αυτό το καθαρότατο φυσικό ορυκτό εφαρμόστηκε από τους
ερευνητές της Kerakoll® μία διαδικασία πορσελανοποίησης, ικανής να
επικαλύψει πλήρως κάθε κόκκο χαλαζία.

Κόκκος χαλαζία

Έγχρωμη υαλοποίηση
κεραμικού υλικού

Αισθητική και λειτουργική
συνέχιση εγγυημένη στο χρόνο

Υδατοαπωθητική στρώση

Κάθε σφαιροειδής κόκκος χαλαζία
είναι επενδυμένος με μία λεπτή
στρώση πορσελάνης προστατευμένη
με υδατοαπωθητική επεξεργασία
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* Το Centro Ceramico Bologna εκτέλεσε τη δοκιμή αντοχής στη κηλίδωση σύμφωνα με το EN ISO 10545-14 (Αναφορά δοκιμής N° 3686/11)

Fugalite® Eco: μία νέα γενιά αρμόστοκων
Ο Fugalite Eco® βελτιώνει την ποιότητα των επιφανειών των κεραμικών υλικών, διότι είναι όπως οι επιφάνειες των κεραμικών υλικών, εντελώς
αδιαπέραστος από το νερό, τους λεκέδες και τη βρωμιά, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση των επιδόσεων, της λειτουργικότητας και της
αισθητικής.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΚΗΛΙΔΩΣΗ

Κιτ Καθαρισμού
Fuga-Wash Eco
Απορρυπαντικό φιλικό προς το περιβάλλον
για την προσθήκη στο νερό καθαρισμού του
Fugalite®.
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• Διευκολύνει τον καθαρισμό των
επενδύσεων
• Διατηρεί το σφουγγάρι πιο καθαρό

Fuga-Soap Eco
Fugalite® Eco

Τσιμεντούχος αρμόστοκος

Ο Fugalite® Eco καθαρίζεται όπως τα πλακίδια, δεν απορροφάει και δε
λεκιάζει καθόλου, δεν αλλάζει χρώμα εάν βραχεί.
Ο Fugalite® Eco διαθέτει υψηλές αντοχές στα διαβρωτικά χημικά, οι
οποίες τον καθιστούν τον ιδανικό αρμόστοκο για όλων των ειδών τα δάπεδα
είτε κατοικιών είτε χώρων με ισχυρές καταπονήσεις.
Ο Fugalite® Eco είναι βακτηριοστατικός και αντιμουχλικός, υγιεινός και
σίγουρος.

• Ιδανικό για τον καθαρισμό μετά από την
τοποθέτηση
• Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες

Τσιμεντούχος
αρμόστοκος
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Καθαριστικό φιλικό προς το περιβάλλον, έτοιμο
προς χρήση για την αφαίρεση των υπολειμμάτων
και των λεκέδων των εποξειδικών ρητινών.

Σφουγγάρια και εργαλεία

Fugalite® Eco

eco 3

Fuga-Shock Eco

• Μεγάλη αποτελεσματικότητα
• Δάπεδα και τοίχοι

Ανθεκτικός στους πιο
δύσκολους λεκέδες. Περνάει με
επιτυχία ακόμη και τη δοκιμή
του καφέ

®

Απορρυπαντικό φιλικό προς το περιβάλλον για
τον καθαρισμό των λεκέδων του Fugalite® Eco.

Το σφουγγάρι από κυτταρίνη και από αφρώδες
λάστιχο, η σπάτουλα και η τσόχα καθαρισμού
Kerakoll® επιτρέπουν τον καλύτερο καθαρισμό
των υλικών επένδυσης που έχουν αρμολογηθεί
με Fugalite® Eco και Fugalite® Eco Invisibile και
εγγυώνται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα κοινά
εργαλεία καθαρισμού.
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Ref. GBR Data Report - 02.17

Fugalite® Eco
ΣΥΛΛΟΓΕΣ CLASSIC - DESIGN - COLORS
Διατίθεται σε 3 συλλογές χρωμάτων συνολικά 27 αποχρώσεων, οι οποίες δίνουν χώρο στη δημιουργικότητα και στους πλέον πρωτότυπους συνδυασμούς,

01 Bianco

02 Grigio Luce

03 Grigio Perla

04 Grigio Ferro

05 Antracite

06 Nero

07 Jasmin

08 Bahama Beige

09 Caramel

10 Terracotta

11 Marrone

12 Noce

51 Silver

50 Pergamon

46 Avorio

45 Limestone

52 Tortora

44 Cemento

48 Moka

38 Husky

47 Mediterraneo

15 Oceano

41 Eucalipto

49 Muschio

27 Sunset

21 Rosso

23 Giallo

Fuga-Glitter
Το Fuga-Glitter στις αποχρώσεις Χρυσό και Ασημί αναδεικνύει τη φωτεινότητα
και τα σχέδια των υλικών επένδυσης σε ένα διαρκές παιχνίδι αντανακλάσεων και
σκιών. Το Fuga-Glitter είναι μία πολύ λεπτή λαμπερή σκόνη που προστίθεται
εύκολα στον Fugalite® Eco στις επιθυμητές αναλογίες, ανάλογα με το προοριζόμενο
αποτέλεσμα.

Fuga-Glitter Χρυσό

KERAKOLL Spa
KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. - 1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700 Fax +30 22620 58788
e-mail: info@kerakollhellas.gr www.kerakoll.com

Fuga-Glitter Aσημί

Δεδομένης της ετερογένειας των υλικών, οι αποχρώσεις που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα δεν πρέπει να λαμβάνονται ως απόλυτη αναφορά.
Μικρές διαφορές στην απόχρωση σε διαφορετικές παρτίδες παραγωγής είναι τεχνικά πιθανές και αποδεκτές.

Colors Collection

Design Collection

 Classic Collection

προσδίδοντας μία ασύγκριτη ομορφιά στους χώρους.

