Fugalite®

TEKUTÁ KERAMIKA
PRO PERFEKTNÍ SPÁRY
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Ekokompatibilní tmel a lepidlo v jednom,
nepropustný a odolný proti poskvrnění,
zlepšující estetickou a hygienickou
kvalitu keramických
povrchů.
Testovaný a certifikovaný
GEV s velmi nízkými
emisemi VOC
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TEKUTÁ KERAMIKA PRO PERFEKTNÍ SPÁRY
* Boloňské centrum keramiky provedlo zkoušku odolnosti
proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 (zpráva
o zkouškách č. 3685/11).

CERTIFIKOVANÝ, NEPROPUSTNÝ SPÁROVACÍ TMEL A LEPIDLO,
EKO-KOMPATIBILNÍ S VYSOKOU KLUZNOSTÍ A SNADNO OMYVÁTELNÝ,
BAKTERIOSTATICKÍ A FUNGISTATICKÍ, VODOTĚSNÝ A ODOLNÝ PROTI
SKVRNÁM PRO SPÁRY OD 0 DO 20 MM S VYSOKOU CHEMICKO-MECHANICKOU
ODOLNOSTÍ, ZAJIŠŤUJE SPOJITOST KERAMICKÝCH PLOCH. IDEÁLNÍ PRO
GREENBUILDING. S NEJNIŽŠÍ EMISÍ TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK.

Fugalite®: nová generace spár
Fugalite® zlepšuje kvalitu keramických povrchů, protože je stejně jako keramika zcela nepropustný, odolný proti poskvrnění i
proti špíně a zajištuje tak dlouhodobou funkční a estetickou kvalitu.

KERAMIZOVANÝ

LEPICÍ TMEL

NEPROPUSTNÝ
ODOLNÝ PROTI SKVRNÁM

Doplňky pro kvalitní tmelení
Fuga-Soap Eco

®

Ekokompatibilní detergent na smývání
zbytků a stop Fugalite®, ideální pro
GreenBuilding. Koncentrát, na vodní
bázi, neškodný pro životní prostředí
a zdraví pracovníků. Fuga-Soap Eco
vyvíjí speciální čistící sílu potřebnou po pokládce, ale i při běžné údržbě
povrchů z keramiky, porcelánového gresu či přírodního kamene.

STAIN PROOF

WATER-
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HYGIENIC
Fugalite®

Fugalite® je ideální pro bezpečnou a dlouhodobě odolnou pokládku skleněné
mozaiky, se zárukou maximálního přilnutí ke každému jednotlivému
skleněnému kamínku a k savým i nesavým podkladům. Fugalite® definitivně
řeší aplikační a estetické problémy obkladů ze skleněné mozaiky, protože
zaručuje bezpečnou pokládku a esteticky perfektní zatmelení spár díky
použití stejné barvy přípravku Fugalite® pro obě dvě operace.

Fugalite® je první keramizovaný tmel a lepidlo na světě, který spojuje
inovativní a ekoudržitelné suroviny s novými procesy zpracování přírodních
minerálů. Sférický tvar křemene je základem mimořádných parametrů
zpracovatelnosti a snadného omývání povrchu. Při práci s tímto neobvykle
čistým přírodním materiálem se do středu pozornosti vědců Kerakoll® dostal
proces keramizace, který je schopen úplně obalit každé zrníčko křemene.

Cementová hmota

Fugalite® lze omývat jako obklady, je naprosto nenasákavý a odolný proti
skvrnám, po navlhčení nemění barvu.
Fugalite® má zvýšenou odolnost proti agresivním chemickým
prostředkům, proto je ideální pro všechny povrchy, jak doma, tak v prostorách
velmi zatížených provozem.
Fugalite® je bakteriostatický, protiplísňový, hygienický a bezpečný.

Fuga-Wash Eco
Ekokompatibilní čistící prostředek pro
aditivaci mycí vody pomocí přípravků
Fugalite®, Fugalite® Invisibile.
Koncentrát, na vodní bázi, bez
rozpouštědel, neškodný pro životní
prostředí a zdraví pracovníků. Fuga-Wash Eco usnadňuje čištění obkladů,
udržuje houbu co nejdéle čistou, zlepšuje povrchový vzhled tmelu
a umožňuje snadnější pohyb houby bez vydření spáry.

Celulózová houba

Zrnko křemene

Celulózová houba značky Kerakoll®
umožňuje dosažení lepšího vyčištění
obkladů tmelených přípravky
Fugalite® či Fugalite® Invisibile a
zaručuje vyšší trvanlivost, než

Vitrifikace barvené
keramiky

Dlouhodobě zaručená estetická
a funkční stálost

Hydrofobní vrstva

Každé sférické zrníčko křemene je
pokryté tenkou vrstvičkou keramiky
a je chráněno díky hydrofobní
úpravě.

Fugalite®

Cementová hmota

Odolný i proti těm nejsilnějším
skvrnám. Projde i zkouškou
s kávou.
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Fugalite®
ŘADY CLASSIC - DESIGN - COLORS

Dostupný ve 28 odstínech obsažených ve 3 kolekcích barev, které poskytují prostor pro kreativitu a originální nápady, vytváří nezpochybnitelnou krásu
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Povrchová struktura a barva materiálu zobrazené v této paletě nemohou být považovány za absolutní vzor. Nevelké
odchylky ve zbarvení různých výrobních šarží jsou možné a přípustné.

interiéru.

Fuga-Glitter

KERAKOLL Polska Sp. z o.o.
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl www.kerakoll.com

Wydrukowano na papierze
z certyfikatem FSC nr SGS-COC-003171

Hmota Fuga-Glitter v barvách Gold a Silver zvýrazňuje lesk a vzor obložení v neustálé hře odrazů a stínů. Hmota Fuga-Glitter je velmi jemný, lesklý
prášek přidávaný jednoduchým způsobem do Fugalite® v požadovaném poměru podle očekávaného efektu.

