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Dekorativní cemento-
pryskyřičná spárovací 
hmota na obklady 
a dlažby, mozaiky 
a mramory v 50 
atraktivních designových 
barevných odstínech. 
Zelený výrobek pro 
biostavebnictví.

Fugabella® Color

Dekorativní cemento-
pryskyřičná spárovací 
hmota na obklady 
a dlažby, mozaiky 
a mramory v 50 
atraktivních designových 
barevných odstínech. 
Zelený výrobek pro 
biostavebnictví.

Fugabella® Color je revoluční, 
hybridní dekorativní spárovací 
hmotou pro všechny plochy ze 
slinutých obkladů a dlažeb, mozaik 
a přírodních kamenů. Fugabella® 
Color se vyznačuje hydrofobií, 
neobyčejně nízkou nasákavostí vodou, 
vysokou tvrdostí povrchu, zvýšenou 
odolností vůči nejběžnějším kyselinám 
a celkovou homogenní barevností.

1.   Ideální na porcelánový gres, 
keramiku, tenkostěnné desky a 
přírodní kámen

2.   Snadno se čistí a udržuje
3.   Vysoká homogenita barvy
4.   Plná a homogenní spárovací hmota
5.   Eliminuje riziko vzniku solných a 

vápenných výkvětů
6.   Vhodné pro podlahové topení
7.  50 barev

* Rating vypočten na základě průměru pro barevné varianty 

Silicone Color

* Rating vypočten na základě průměru pro barevné varianty 

1.  Odolný proti plísním
2.   Vysoká barevná stabilita
3.   Mrazuvzdorný
4.   Ideální pro slinuté a keramické obklady 

a dlažby
5.   Ideální pro povrch bazénů vystavených 

stálému styku s vodou
6.   50 barev

Dekorativní těsnicí hmota na 
obklady, dlažby a mozaiky v 50 
designových odstínech. 
Zelený výrobek pro 
biostavebnictví.

Silicone Color zajišťuje zvýšenou 
přilnavost k nesavým podkladům a 
zaručuje integritu a nepropustnost 
keramických obkladů vystavených 
deformacím.

Silicone

1.   Ideální pro sociální zařízení 
2.   Stěny a podlahy s malou intenzitou 

provozu, interiéry a exteriéry
3.  Odolný proti plísním
4.   Transparentní
5.   Mrazuvzdorný
6.   Vhodný pro utěsňování gresu a 

keramických obkladů

Průhledná těsnicí hmota na 
obklady, dlažby a mozaiky. 
Zelený výrobek pro 
biostavebnictví.

Silicone zajišťuje zvýšenou 
přilnavost k nesavým podkladům a 
zaručuje integritu a nepropustnost 
keramických obkladů vystavených 
deformacím.

Neutro Color

* Rating vypočten na základě průměru pro barevné varianty 

1.   Ideální na mramor a přírodní kamen
2.  Ideální pro použití na fasádách 
3.   Produkt vhodný na cementové 

podklady a podklady z porézních 
materiálů

4.   Zaručuje bezpečnější použití na stavbě
5.   12 barev

Dekorativní těsnicí hmota 
na fasády a mramory ve 12 
designových odstínech.
Zelený výrobek pro 
biostavebnictví.

Neutro Color zajišťuje neutrální 
síťování bez přemísťování 
nestabilních složek a zaručuje 
utěsnění bez vzniku výkvětů 
a skvrn na jemném povrchu 
mramoru a přírodních kamenů.

Rating 2*
07.20

Rating 3*
07.20

Rating 3 Rating 3*
07.20 07.20

Regional Mineral ≥ 60 %
Recycled Regional Mineral ≥ 30 %
CO2 ≤ 250 g/kg
VOC Low Emission
Recyclable

Regional Mineral ≥ 30 %
VOC Low Emission
Solvent Reduced ≤ 5 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

Regional Mineral ≥ 30 %
VOC Low Emission
Solvent Reduced ≤ 5 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care

VOC Low Emission
Water Based
Solvent ≤ 80 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care
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50 barev 
designu.

Color - Nový projekt 
barev pro dekorativní 
spárování obkladů, 
mozaik a mramoru, 
které ladí s barvami 
pružných spár podlah, 
sanitárních zařízení a 
sprchových koutů.
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