
Dekorativna smola-cement 
za fugiranje ploščic, 
mozaika in marmorja v 50 
barvah sodobnega dizajna. 
Zeleni izdelek za 
sonaravno gradnjo.

Fugabella® Color

Iz zelenih Kerakollovih razvojno-
raziskovalnih laboratorijev prihaja 
hibridna tehnologija smola-cement, 
ki je zmožna zadovoljiti vsakršno 
projektno in kreativno zahtevo.

Novost

Piero LissoniColorsDesign





Kerakoll že polnih 50 let razvija nove 
materiale in ponuja nove tehnike ter 
vrhunske kakovostne rešitve.

Novost

Fugabella® Color.
Nova Kerakollova hibridna 
tehnologija smola-cement.

Tehnologije za fugiranje 
rež med keramičnimi 
ploščicami, ki so na 
mednarodnem trgu 
prisotne, lahko od 
nekdaj razdelimo na dve 
skupini glede na kemični 
izvor, in sicer cementne 
fugirne mase in organske, 
pretežno epoksidne.

Projekt Fugabella® Color 
temelji na zavedanju novih 
estetskih in funkcionalnih 
zahtev, ki jih narekuje 
hitro razvijajoča in 
rastoča keramična 
industrija, kjer imajo 
danes izdelki za fugiranje 
določene omejitve glede 
zmogljivosti in nanosa, ki 
ne zadovoljujejo povsem 
pričakovanj polagalcev in 
naročnikov.

Fugirne mase, ki jih trg 
ponuja, bodisi cementne 

bodisi epoksidne, so 
danes omejene pri svoji 
primarni funkciji, to 
je zagotavljanje boljše 
estetske neprekinjenosti 
površin, po čemer vseskozi 
povprašujejo notranji 
oblikovalci, keramična 
industrija in naročniki.

Izkušnje in tehnološko 
znanje raziskovalcev 
Kerakollovega razvojno-
raziskovalnega 
laboratorija GreenLab 
so pripomogli k izdelavi 
nove tipologije razvite 
snovi, ki na novo določa 
standarde na področju 
dekorativnega fugiranja 
površin in keramike ter 
naravnega kamna.

Nastala je nova fugirna 
masa smola-cement, nova 
Kerakollova hibridna 
tehnologija.



Hibridna fugirna masa nove 
generacije za dekoracijo 
ploščic, marmorja in mozaika.

Nova vrsta fugirnih mas za 
ploščice, mozaik in naravni kamen.

Fugabella® Color

Fugabella® Color je fugirna masa za 
dekorativno fugiranje ploščic, ki je 
plod Kerakollovih zelenih raziskav, da 
bi zadostili povpraševanju trga, ki je 
čedalje bolj pozoren na oblikovalski 
vidik in dolgotrajno obstojnost rešitev.

Kerakoll je tehnološko in aplikativno 
vrzel starih fugirnih mas zapolnil z 
revolucionarno rešitvijo, ki dejansko 
postavlja nove standarde na področju 
fugiranja neprekinjenih površin.
Nova hibridna tehnologija, ki jo je izumil 
Kerakoll, ni cementna fugirna masa in 
niti epoksidna fugirna masa, je nova 
fugirna masa smola-cement.

Nova snov

Obstojna eleganca

Kaj je 
smola-cement?



Povečana estetska 
senzibilnost za 
neprekinjene obložene 
površine in nove 
proizvodne tehnologije 
za izdelavo keramičnih 
plošč so porinili v ospredje 
omejitve zmogljivosti 
pri cementnih fugirnih 
masah in aplikativne ter 
stroškovne pomanjkljivosti 
pri epoksidnih.

Hibridna tehnologija 
smola-cement je 
revolucionarna rešitev, ki 
prekinja tehnološki zastoj 
tega področja v zadnjih 
več kot 20 letih in z novim 
Kerakollovim projektom 
z največjo vsebnostjo 
zelene usmeritve za 
biogradbeništvo zagotavlja 
nove tehnične zmogljivosti, 
obdelovalne lastnosti in 
estetsko vrednost.

Fugabella® Color povezuje 
izjemno preprost nanos 
in končno čiščenje 
neprekinjenih površin 
najboljših cementnih 
fugirnih mas z novimi 
zmogljivostmi glede 
odpornosti proti abraziji, 
enotnosti in obstojnosti 

Tehnološko srce mase 
Fugabella® Color.

Iz zelenih Kerakollovih razvojno-
raziskovalnih laboratorijev prihaja 
hibridna tehnologija smola-cement.

Novost

barv, vodoodbojnosti, 
odpornosti proti madežem 
in preprostem vzdrževanju, 
ki so zelo blizu epoksidnim 
fugirnim masam.

Smola-cement, ustvarjena 
zato, da bi ponudili visoko 
zmogljiv izdelek kot 
alternativo tradicionalnim 
fugirnim masam, je 
tehnološka hibridna srž 
fugirne mase Fugabella® 
Color, ki je omogočila, 
da je Kerakollova vizija o 
dekorativnem fugiranju in 
doseganju neprekinjenih 
površin postala realnost.

Njene edinstvene lastnosti 
zadevajo predvsem 
nekatere vidike, kot so:
- preprost nanos in 
dolgotrajna zmogljivost
- estetska lepota
- spoštovanje okolja in 
varstvo ljudi.

Fugabella® Color je 
tehnologija sedanjosti in 
prihodnosti ne le zaradi 
presunljive zmogljivosti 
ampak tudi zaradi 
združljivosti s stalno 
razvijajočo se keramično 
tehnologijo.



1. Smart
2. Design
3. Green
4. Safe
5. Color

Hibridna tehnologija.

Iz zelenih Kerakollovih razvojno-
raziskovalnih laboratorijev prihaja 
hibridna tehnologija smola-cement.

Novost



Neposnemljiva tehnična in estetka 
zmogljivost barv.

Novost

Svetleče barve brez primere in brez 
napak.

Novost

Estetska kakovost

Fugabella® Color dokončno 
rešuje težave z izcvetanjem 
in zagotavlja polno fugo ter 
homogen zaključni videz.

50 novih barv sodobnega 
dizajna zagotavlja fuge, ki 
združujejo estetsko lepoto, 
neprekinjeno zanesljivost, 
preprosto vzdrževanje in 
brezkončno mnogostranskost.



Smola-cement  
pametna hibridna tehnologija 
za izjemno preprost nanos.

Smola-cement je 
inteligentna hibridna 
tehnologija, saj postavlja 
nov kakovostni standard 
pri zmogljivosti 
obdelovanja, ki je plod 
uporabe sofisticiranih 
sistemov uravnavanja z 
gosto mikrostrukturo; 
njena sferoidna oblika 
namreč omogoča 
preprostost nanos in 
tekočnost brez primere.

Ko se zmeša zgolj z vodo, 
naravne inovativne aktivne 
celice s katalizatorskim 
učinkom masi omogočijo, 
da se lahko dolgo obdeluje 
brez napora, hkrati pa 
ves čas vgradnje ohrani 
mehko plastičnost in videz 
tiksotropnega gela.
V hibridni sistem smola-
cement so vstavili tudi 

nove naravne snovi, ki 
delujejo kot dodatki in 
omogočajo kontrolirano 
zgoščevanje zmesi, kar 
olajša popolno zapolnitev 
fuge in nadaljnje čiščenje.

Hibridna tehnologija 
smola-cement omogoča 
varno delo in oblikovanje 
mase znotraj fuge ter 
popolno zapolnitev 
reže, kar zagotavlja 
dober estetski videz 
in funkcionalno 
neprekinjenost, ki jo 
doslej ni bilo mogoče 
doseči.

Neprekinjena dekorativna snov.Tehnologija

Edina omejitev pri uporabi mase 
Fugabella® Color je domišljija.

Nove možnosti

Inteligentna



Smola-cement  
hibridna tehnologija 
sodobnega dizajna za estetko 
vrhunski videz. 

Tehnologija smola-
cement je inovativna, 
ker ne vsebuje 
običajnega portlandskega 
cementa, ki predstavlja 
endemično lastnost – 
portlandtid (kalcijev 
hidroksid). Gre za pravo 
bolezen zafugiranih 
površin, ki zaradi 
prevelike vsebnosti 
apna, ki nastaja med 
strjevanjem, povzroča 
pogoste estetke napake 
pobeljenih fug.

Hibridna tehnologija 
smola-cement je nastala 
za potrebe sodobnega 
dizajna in je bila 
zasnovana z uporabo zgolj 
čistih in naravnih veziv, 
povsem brez kalcijevega 
hidroksida in torej brez 
topnih soli in apna, kar 

zagotavlja vrhunske 
estetske površine. 
Posebni pigmenti 
pretežno mineralnega 
izvora dajejo barvno 
kakovost brez primere, 
kar je Kerakollovim 
raziskovalcem in 
oblikovalcu Pieru 
Lissoniju omogočilo 
snovanje izredno širokega 
barvnega spektra, ki ga z 
običajnim portlandskim 
cementom ni mogoče 
doseči. 

Fugabella® Color je 
polna, pokrivna, svetleča 
in homogena masa, ki 
jo odlikujeta osupljiva 
trpežnost in obstojnost.

Najširša barvna lestvica.Barvni spekter

Za izdelavo fug lahko izberete eno 
samo barvo in s tem ustvarite nevtralno 
osnovo za nadaljnje oblikovanje, ali 
pa eksperimentirate s premišljenimi 
barvnimi kombinacijami.

Slog

Dizajn



Smola-cement  
zelena hibridna tehnologija za 
biogradbeništvo. 

Smola-cement je 
tehnologija, zasnovana z 
novo mešanico čistih in 
naravnih veziv, hibridnih 
smolnatih razpršenih 
veziv in aditivov 
večinoma naravnega 
izvora, lastnost katere 
je zelo nizka vsebnost 
hlapnih organskih 
spojin (HOS), je varna 
za zdravje ljudi in ima 
majhen vpliv na okolje.

Temeljito poznavanje 
novih naravnih snovi in 
reaktivnega pucolana 
ter izkušnje na področju 
raziskovanja v zadnjih 
10 letih Kerakollovim 
raziskovalcem 
laboratorija GreenLab 
danes omogočajo, in to 
v prid zmogljivosti in 
ekološki neoporečnosti 
izdelkov, zamenjavo 
vseh tistih kemičnih in 
sintetičnih dodatkov, ki 

so na tem področju še 
vedno v uporabi.
Predvsem je bilo mogoče 
doseči zaščito pred 
škodljivo plesnijo in 
bakterijami, in sicer 
zgolj z uporabo naravnih 
biološko aktivnih snovi, 
ki delujejo neprenehoma 
in zagotavljajo večjo 
čistočo površin.

Povsem zeleni Kerakollov 
izbor, ki zavrača uporabo 
biocidnih, potencialno 
kancerogenih snovi, 
zelo škodljivih za okolje 
in zdravje ljudi, kot 
dokazujejo opozorila za 
nevarnost, napisana na 
varnostnih listih izdelkov, 
ki te snovi vsebujejo.

Fugabella® Color je 
zeleni izdelek brez 
opozorilnih stavkov 
tveganja.

Fugabella® Color je do okolja prijazen 
in ekološki izdelek.

Biogradbeništvo

Greenbuilding 
Rating®

Eco 4*

Green

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

*G
RE

ENBUILDING RATINGGBR DATA
REPORT

APPROVED



Smola-cement  
varna hibridna tehnologija za 
najzahtevnejše keramičarje.

Po zaslugi nove hibridne 
tehnologije smola-
cement je bilo mogoče 
izdelati mnogostransko in 
univerzalno zmes, ki olajša 
nanos v širokem razponu 
temperature in različnih 
okoljskih razmerah. 
Konsistenco lahko 
spreminjate preprosto z 
dodajanjem vode, tako da 
se vsak polagalec lahko 
glede na svoje navade in 
razmere na gradbišču sam 
odloči, s kakšno maso bo 
najbolje delal.

Primerna je za keramiko, 
porcelanski gres, mozaik, 
marmor in naravni kamen, 
z maso Fugabella® Color 
je mogoče brez težav 
olepšati katero koli vrsto 
materiala; tako ste lahko 
prepričani, da boste 
pravilno in varno izbrali 
material za vsakršno 
gradbišče in namembnost 

prostora ter tudi, da boste 
lahko brez skrbi glede 
stroškov vsakodnevnega 
nakupa drugačnih 
izdelkov.

Fugabella® Color je ves 
čas tiksotropna in hkrati 
lahka fugirna masa, ki 
po lopatici ne polzi in 
zagotavlja hitro polno 
obremenitev tlaka, ne da 
bi se med vgradnjo morali 
odreči svojim navadam.

Masa Fugabella® Color 
ostane dolgo časa 
obdelovalna ter enake 
gostote in kasnejše 
dodajanje vode, ki 
negativno vpliva na 
končno zmogljivost 
izdelka, predvsem pa 
na enotnost barve, ni 
potrebno.

Fugabella® Color se zelo preprosto 
nanaša in hitro čisti: uspeh zagotovljen.

Na gradbišču

Fugabella® Color ne spreminja navad 
polagalcev.

Univerzalna Poenoten končni videz



Color – nov barvni projekt za 
dekorativno fugiranje ploščic, 
mozaika in marmorja ter 
koordinirano tesnjenje tlakov, 
sanitarij in tuš kabin.

Iz zelenih Kerakollovih razvojno-
raziskovalnih laboratorijev prihaja 
hibridna tehnologija smola-cement.

Novost

Fugabella® Color in Silicone Color 
zajemata edinstven projekt te vrste, kjer 
se čut barve prepleta z najsodobnejšo 
tehnologijo na področju keramike.

Barve mase Fugabella® Color

Koordiniran barvni projekt

50 barv 
sodobnega 
dizajna.

Fugabella® Color in Silicone Color sta 
na voljo v raznolikih barvnih odtenkih in 
tonih za vsakovrsten dizajn in nanos.



Fugabella® Color in 
Silicone Color pomenita 
novo ponudbo barvnih in 
do okolja prijaznih fug 
v 50 različnih odtenkih, 
ki so v skladu z najbolj 
prefinjenimi sodobnimi 
barvnimi trendi, in 
zasnovani za tistega, ki 
projektom svoje notranje 
ureditve želi vdahniti 
kakovost, zagotovljeno 
uspešnost in brezčasno 
eleganco.

Možnost izvedbe 
neprekinjenih keramičnih 
površin zaradi nezaznavnih 
stikov se odraža praktično 
v neskončnih možnostih 
oblikovanja.

Od najbolj 
minimalističnega sloga 
do bolj izražene elegance 
se širok izbor barv, 
neprekinjena barvna 
površina ali povezovanje 
različnih tonov, pa tudi 
skrb za detajl povezujejo 

Piero Lissoni se je s svojim 
nezamenljivim slogom 
podpisal pod novo paleto 
barv sodobnega dizajna. 

Projekt študije barv in snovi je rezultat 
raziskovanja estetike glede skladnosti 
površin.

Raziskovanje 
estetike

v eno in poudarjajo 
izjemno eleganco projekta 
Fugabella® Color in 
Silicone Color.

Ta barvna paleta 
umirjenega in prefinjenega 
sloga je nastala iz  
brezhibnega okusa, ki ga 
odlikuje estetski izbor 
oblikovalca in arhitekta 
Piera Lissonija.

Od občutljivih nevtralnih 
barv do rahlo obarvanih 
pastelnih tonov, od bogatih 
in intenzivnih odtenkov do 
globokih barv: vsaka od 
50 barv kolekcije je bila 
skrbno zasnovana, da bi 
zagotavljala kar najboljšo 
estetsko vrednost.

Preveč živih ali kričečih 
barv ni, kar v veliki meri 
pušča prostor barvnemu 
ravnovesju, kjer eleganca, 
svežina, sodobnost in 
mednarodni okus najdejo 
svoj polni izraz. 
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RazvojKerakoll že polnih 50 let razvija nove 
materiale in ponuja nove tehnike ter 
vrhunske kakovostne rešitve.

Znanost

1. Čist vezivni sistem in naraven 
pripravek z organsko matrico 
na osnovi smole in nizko 
vsebnostjo HOS je Kerakollova 
ekskluzivna novost.

Nova zelena hibridna matrica 
za dobro obdelovalnost, 
zmogljivost brez primere 
in zagotovljen odličen 
končni rezultat.

Fugabella® Color. Zmogljivost.

Smola-cement je hibridna tehnologija, 
saj združuje lastnosti dveh povsem 
integriranih vezivnih sistemov, 
kar zagotavlja doslej nedosegljivo 
zmogljivost.

Napredna tehnologija



2. Barve mase Fugabella® Color 
so po zaslugi posebno bogate 
sestave vidno prepoznavne po 
svoji intenzivnosti in barvni 
reprodukciji.

Polne, pokrivne, svetleče in 
homogene barve, ki jih odlikujeta 
osupljiva trpežnost in obstojnost.

Delci anorganskih pigmentov s točno 
določeno obliko in optimizirano 
razporeditvijo dimenzij omogočajo 
enakomerno razporeditev in dolgotrajno 
obstojnost barve.

Večja barvna 
pokrivnost

Kreativna, obstojna, homogena in 
odporna masa Fugabella® Color je, tako 
kot človeška domišljija, domiseln in 
mnogostranski material.

Novost



Kreativna, obstojna, homogena in 
odporna masa Fugabella® Color je, tako 
kot človeška domišljija, domiseln in 
mnogostranski material.

Novost

3. Fugabella® Color 
popolnoma izniči tveganje 
nastanka izcvetanja soli in 
apnenca.

Zagotavlja popolno barvno 
homogenost in dolgotrajno 
obstojnost barve.

Cementne fugirne mase so nas navadile 
na barvo, ki zaradi nastanka belkastih 
površinskih madežev sčasoma zbledi. 
Ekskluzivna formula mase Fugabella® 
Color, povsem brez nečistoč, zagotavlja, 
da na površini fug ne bodo zastajale soli, 
ki so vzrok neljubih estetskih napak.

Razlika je očitna



4. Fugabella® Color 
razvije naravno nizko 
prepustnost, ki je bistvena za 
zagotavljanje nizke vpojnosti 
vode in manjše možnosti 
nastanka madežev na fugah.

Kreativna, obstojna, homogena in 
odporna masa Fugabella® Color je, tako 
kot človeška domišljija, domiseln in 
mnogostranski material.

Novost

Zelo nizka 
vpojnost vode

Zaradi uporabe zelo čistih 
surovin in posebnih naravnih 
dodatkov je masa izredno 
odporna proti vodi.

Visoka odpornost 
proti kislinam

0,6 ml/min

0,17 ml/min

Cementna malta za fugiranje Fugabella® Color

Cementna malta za fugiranje Fugabella® Color

12 gr

1,8 gr

Zelo čista mineralna veziva in zaščita 
zaradi vsebnosti smole zagotavljata, 
da masa Fugabella® Color ni 
občutljiva na stik z najobičajnejšimi 
snovmi s kislim PH.



Kreativna, obstojna, homogena in 
odporna masa Fugabella® Color je, tako 
kot človeška domišljija, domiseln in 
mnogostranski material.

Novost

5. Fugabella® Color  
z visoko odpornostjo proti 
abraziji zagotavlja obstojen 
estetski videz in dolgotrajno 
mehansko trdnost.

Visoka odpornost 
proti abraziji

970 mm3

425 mm3

Cementna malta za fugiranje Fugabella® Color

Revolucionarni vezivni sistem, 
ki se odlično poveže z zelo čistim 
inertnim materialom, omogoča 
boljšo zmogljivost glede 
odpornosti proti obrabi zaradi 
abrazije, tudi  kratkoročno. 
(Podatki za 72 ur).



Silicone Color

Eco 3*

*Rating izračunan na povprečju barvnih različic

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

10.18

1.  Odporna proti plesni
2.   Visoka barvna obstojnost
3.   Odporna proti zmrzali
4.   Idealna za tesnjenje porcelanskega 

gresa in keramičnih ploščic
5.  50 barv

Dekorativna tesnilna masa za 
ploščice in mozaik v 50 barvah 
sodobnega dizajna. 
Zeleni izdelek za sonaravno 
gradnjo.

Silicone Color ima zelo dobro 
sprijemnost z nevpojnimi 
površinami, kar zagotavlja 
celovitost sistema in zadrževanje 
vode pri keramičnih oblogah, ki so 
podvržene deformacijam.

Na voljo tudi:

Silicone – prozorna tesnilna masa za ploščice in mozaik.

Neutro Color – dekorativna tesnilna masa za fasade in 
marmor v 12 barvah sodobnega dizajna.

Fugabella® Color

Dekorativna smola-
cement za ploščice, 
mozaik in marmor v 
50 barvah sodobnega 
dizajna. 
Zeleni izdelek za 
sonaravno gradnjo.

Fugabella® Color 
je revolucionarna 
hibridna masa za 
dekorativno fugiranje katerih koli 
površin iz porcelanskega gresa, 
mozaika ali naravnega kamna. 
Maso Fugabella® Color odlikujejo 
vodoodbojnost, zelo nizka vpojnost 
vode, močna površinska 
trdnost, odlična odpornost proti 
najobičajnejšim kislim snovem in 
popolna barvna enakost.

1.   Primerna za porcelanski gres, 
keramiko, plošče majhnih debelin in 
naravni kamen

2.   Preprosto čiščenje in vzdrževanje
3.   Odlična barvna enotnost 
4.   Polna in enakomerna fuga 
5.   Preprečuje tveganje nastajanja 

izcvetanja soli in apnenca 
6.   Primerna za ogrevane tlake
7.  50 barv

Eco 4*

*Rating izračunan na povprečju barvnih različic

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

10.18

Vse za povsem usklajeno dekoracijo 
in končno obdelavo vseh s keramiko, 
mozaikom, marmorjem ali drugim 
naravnim kamnom obloženih površin. 

Celovita ponudba





Dreamed by

Kerakoll Spa
via dell’Artigianato 9 
41049 Sassuolo - MO

Info

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

Go green

Green Building
Experience on
www.kerakoll.com
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