
Ekokompatibilní tmel a lepidlo v jednom, nepropustný a odolný 
proti poskvrnění, zlepšující estetickou a hygienickou kvalitu 
keramických povrchů.

Fugalite
Tekutá keramika pro perfektní spáry

NEPROPUSTNÝ, ODOLNÝ 

PROTI POSKVRNĚNÍ, 

HYGIENICKÝ



KERAMIZOVANÝ 

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.

LEPICÍ TMEL

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.

NEPROPUSTNÁ A ODOLNÁ PROTI SKVRNÁM 

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. 

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.

Fugalite: tekutá keramika pro 
perfektní spáry

FugaliteFugalite Cementová hmota

Vitrifikace barvené 
keramiky

Hydrofobní vrstva

Zrnko křemene

Každé sférické zrníčko křemene 
je pokryté tenkou vrstvičkou 
keramiky a je chráněno díky 
hydrofobní úpravě. Projde i zkouškou s kávou.



Skutečné vzorky Fugalite, vzhledem k heterogenitě materiálu jsou malé barevné rozdíly mezi různými výrobními šaržemi možné a přípustné.
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Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e-mail: info@kerakoll.pl www.kerakoll.com

Profesionální nářadí k dokonalému 
čištění spárovaných povrchů.

Fuga-Wash Eco

Fuga-Soap Eco

Fuga-Shock Eco

Detergenty a odstraňování Houby a příslušenství
Špachtle

APLIKACE

Celulózová houba
ČIŠTĚNÍ

Brusná plsť MYTÍ A BROUŠENÍ

Houba z pěnové gumy

Vanička

VYHLAZOVÁNÍ

Vanička na mytí cementových a 
epoxidových spár vybavená válečky na 
vyplachování houbového hladítka a rošt na 
vyplachování zbytků ze spár. 
S držákem a kolečky pro usnadnění přepravy.

Eko-kompatibilní detergent přidávaný do vody na mytí 
Fugalite.

• Usnadňuje čištění dlaždic
• Udržuje čistou houbu

Eko-kompatibilní detergent na odstranění lesklých zbytků 
Fugalite.

• Ideální pro omytí po nanesení
• Vhodný pro všechny povrchy

Eko-kompatibilní prostředek, připravený k použití, na 
odstraňování zbytků a lesklých šmouh.

• Vysoká účinnost
• Podlahy a stěny

Jemně pórovitá houba z pěnové gumy s 
upevněním k držáku.

• Ideální pro dosažení super 
hladkého povrchu

Bílá brusná plsť s upevněním k držáku.

• Efektivní mechanické opracování

Gumové hladítko k nanášení Fugalite.

• Zaručuje dokonalé vyplnění spár

Přírodní celulózová houba s upevněním 
k držáku.

• Vysoká mycí schopnost
• Zůstává déle čistá
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