
• Stene in tla, kjer ni velike pohodnosti, notranjost, zunanjost

• Idealna za bazene in stalen stik z vodo

• Odporna proti zmrzali

• Visoka barvna obstojnost

• Na voljo Fugabella® Eco v 28 barvah

• Primerna za tesnjenje porcelanskega gresa in keramičnih ploščic

LASTNOSTI IZDELKA

 - Brez topil, zagotavlja varnejšo uporabo na gradbišču
 - Brez tveganja zaradi nevarnih in škodljivih tovorov za okolje tako pri prevozu 
kot pri skladiščenju

EKO ZAZNAMKI

Namembnost
Elastična in neprepustna zatesnitev dilatacijskih in mejnih stikov pri:
-  porcelanskem gresu, tankih ploščicah, klinkerju, steklenem in keramičnem mozaiku, vseh vrst in velikosti
- sanitarni keramiki, tuš kabinah
- kovinskem stavbnem pohištvu in okovju
- steklu in steklo-smoli

Notranjost in zunanjost, tudi na področjih, kjer zmrzuje, za razdelilne, dilatacijske in mejne stike oblog na balkonih, terasah, notranjih tlakih, pri akvarijih, bazenih.

Neprimerna uporaba
Na naravnem kamnu, cementnih podlagah, gumijastih elementih, plastičnih in bitumenskih snoveh ali takih, ki prepuščajo olja, topila in plastifikatorje. Svetujemo, da pred 
uporabo na občutljivih kovinskih površinah, kot so baker, srebro in njune zlitine naredite poskusni nanos . Pri izvedbi stikov, ki so podvrženi abraziji. Na fasadah.

PODROČJA UPORABE

Fugabella® Eco Silicone
 - Kategorija: Organske tekočine
 - Razred: Organske tesnilne mase
 - Rating*: Eco 4

* Rating izračunan na povprečju barvnih različic

GREENBUILDING RATING®

SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS
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Ekološko neoporečna organska acetatna silikonska tesnilna masa, odporna proti plesni, za 
elastično zatesnitev gibljivih dilatacijskih reg, idealna za GreenBuilding, okolju prijazno 
gradnjo. Z zelo nizkimi izpusti hlapnih organskih spojin, brez topil, spoštuje okolje in zdravje 
uporabnikov.

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

Fugabella® Eco Silicone
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Solvent ≤ 80 g/kg
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Health Care

Zelo nizka vsebnost 
HOS Brez topil

Brez označevanja 
z opozorilnimi 

stavki za nevarnost 
okolju

Ni toksičen ali ni 
nevaren

POLAGANJE / Organske tesnilne mase za keramiko in naravni kamen

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à 
C (fortes émissions).

EN 1561-1
F Ext-Int-CC EN 1561-3 S
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Priprava podlag
Rega, ki jo boste zatesnili, mora biti povsem suha, čista in brez prahu, maščob ali rje. Krušljive ali slabo sprijete delce je treba odstraniti in kovine temeljito dezoksidirati. Pri vidnih 
zatesnitvah svetujemo, da za čisto linijo robove zaščitite z zaščitnim samolepilnim trakom.

Priprava
Masa Fugabella® Eco Silicone je pripravljena za uporabo. Odrežite konični zamašek kartuše, nastavek odrežite pod kotom 45°, odvisno od širine stika, in ga privijte na kartušo. Nato 
silikonsko kartušo vstavite v ustrezno pištolo, ročno ali na komprimiran zrak, in tesnilno maso iztisnite v rego.

Nanos
Površino okoli reg je treba zaščititi z zaščitnim trakom, da masa ne pride v stik s podlago in je zatesnitev enakomerna. Takoj po obdelavi z lopatico se zaščitni trak odstrani. 
Silikonsko pasto je treba brizgniti globoko v rego, da se zagotovi optimalen oprijem. Zaključno obdelavo s kovinsko ali plastično lopatico, ki smo jo namočili v milnico, izvedite z 
enim samim glajenjem, po možnosti neprekinjenim. Za izvedbo trajnih zatesnitev, ki bodo zmogle kar najbolje prenašati obremenitve krčenja in raztezanja, je potrebno:
1) da je dimenzioniranje rege tako, da predvideno premikanje ne bo preseglo 25 % njene širine,
2) da je razmerje med širino in globino tesnilne mase med 1 in 2,
3)  da se tesnilna masa oprijema samo robov rege in ne tudi podlage. Za uravnavanje globine in preprečevanje sprijema s podlago uporabite tesnilni profil Joint iz ekspandiranega 

polietilena.

Čiščenje
Ostanke tesnilne mase čistimo z običajnimi topili, kot sta toluen ali bencin. Po tem, ko se masa Fugabella® Eco Silicone strdi, se jo lahko odstrani le mehansko.

NAVODILA ZA UPORABO

Ne uporabljajte v popolnoma zaprtih prostorih, saj izdelek polimerizira po zaslugi zračne vlage.
Rego je treba obdelati z lopatico najkasneje v 5 minutah, da se zagotovi dober oprijem tesnilne mase s podlago. Običajno temeljni vezni premaz ni potreben. Uporaba ekološko 
neoporečnega veznega premaza Keragrip Eco Pulep bi lahko bila potrebna na posebnih podlagah (porozne podlage ali plastika), ker bi tako zagotovili kar največji oprijem, vedno 
pa se njegova uporaba svetuje tudi ob morebitni prisotnosti prahu.
Fugabella® Eco Silicone se ne barva.

DRUGA POJASNILA

Elastično neprepustno zatesnitev gibljivih dilatacijskih reg izvedemo z ekološko neoporečno organsko acetatno silikonsko tesnilno maso, ki je elastična in odporna proti plesni, 
GreenBuilding Rating® Eco 4, kot je Fugabella® Eco Silicone podjetja Kerakoll Spa. Rego je treba očistiti in osušiti ostanke vlage iz podlage, vgraditi je treba tesnilni profil iz ekspandiranega 
polietilena kot je na primer Joint, ki se ga vstavi na globino nekje med ²⁄³  širine rege in skupno širino profila. Izdatnost 1 kartuše je ≈ 3 tekoče m za stike širine in globine 1 cm.

POGODBENA KLAVZULA

Videz  prozorna ali barvna tiksotropna pasta
Specifična teža transparentna ≈ 1,03 kg/dm3 / barvna ≈ 1,15 kg/dm3
Kemična sestava silikonska z acetatno zamreženostjo
Shranjevanje ≈ 18 mesecev v izvirni embalaži
Opozorila Ne sme zmrzniti, izogibati se neposrednemu soncu in virom toplote
Pakiranje kartuše 310 ml
Največje dovoljeno premikanje ≤ 25 % ISO 9047
Najmanjša širina stika ≥ 6 mm
Največja širina stika ≤ 25 mm
Tesnjenje odnos Š/G > 1 / < 2
Mejna temperatura nanosa od +5 °C do +40 °C
Čas nastanka filma ≥ 20 min.
Zamreženost ≈ 2 mm / 24 h
Volumenska izguba ≤ 15 % ISO 10563
Izdatnost  glej preglednico indikativne izdatnosti
Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja.

TEHNIČNI PODATKI V SKLADU S KERAKOLLOVIM STANDARDOM KAKOVOSTI
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KAKOVOST ZRAKA V PROSTORU (IAQ) VOC - IZPUST HLAPNIH ORGANSKIH SPOJIN
Skladnost EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 5344/11.01.02
VISOKA ZMOGLJIVOST
Trdota Shore A 21±3 ISO 868
Elastični modul ≈ 0,55±0,05 N/mm2 ISO 8339
Raztezna prožnost (%) 200–300 ISO 8339
Odpornost proti vremenskim vplivom  odlična
Odpornost proti staranju odlična
Odpornost proti UV-žarkom odlična ISO 4892
Delovna temperatura od -40 °C do +100 °C
Vrednosti pri temperaturi +23 °C, rel. zrač. vlagi 50 % in brez prezračevanja. Ob posebnih razmerah na gradbišču se lahko spreminjajo.

ZMOGLJIVOST

Tekoči metri stika, ki se jih lahko naredi s 310 ml kartušo izdelka Fugabella® Eco Silicone

Globina Širina 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 20 mm

5 mm ≈ 10,4 m ≈ 8 m ≈ 6,2 m – –

7 mm – ≈ 5,6 m ≈ 4,4 m ≈ 3 m –

10 mm – – ≈ 3 m ≈ 2,1 m ≈ 1,6 m

15 mm – – – ≈ 1,4 m ≈ 1,1 m

20 mm – – – ≈ 1,1 m ≈ 0,8 m

Kjer podatek izdatnosti ni prikazan, pomeni, da razmerje Š/G ni upoštevano, torej stika ni mogoče izdelati.

PREGLEDNICA IZDATNOSTI

Barve mase Fugabella® Eco Silicone

01 Bela

02 Svetlo siva

03 Biserno siva

04 Železno siva

05 Antracitna

06 Črna

07 Jasmin

08 Bahama bež

09 Karamelna

10 Barva žgane gline

11 Rjava

12 Orehova

51 Srebrna

50 Pergamon

46 Slonokoščena

45 Limestone

52 Barva grlice

44 Cementno siva

48 Kavnato rjava

38 Sinje modra

47 Mediteransko modra

15 Oceansko modra

41 Evkaliptus

49 Mošus

20 Magnolija

27 Sunset

21 Rdeča

23 Rumena

Podani odtenki so zgolj indikativni.

BARVNA KARTA



Podatki glede razvrstitve Eco in Bio razredov se nanašajo na Priročnik GreenBuilding Rating® 2014. Informacije v tej publikaciji so bile posodobljene maja 2016 (poročilo GBR z dne 06–16); poudarjamo, da jih bo KERAKOLL Spa sčasoma lahko dopolnjeval in/ali spreminjal. Za vpogled morebitnih posodobljenih 
podatkov je na voljo spletna stran www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA zato odgovarja za veljavnost, aktualnost in ažurnost podatkov samo če so bili ti prevzeti neposredno z omenjene spletne strani. Tehnični list je sestavljen na podlagi naših najboljših tehničnih in uporabnostnih spoznanj. Ker pa ni mogoče 
neposredno vplivati na razmere na gradbiščih in na izvedbo del, so navodila splošna in v nobenem primeru ne zavezujejo našega podjetja. Zato svetujemo, da se pred nanosom izvede praktični poskus in ugotovi primernost proizvoda za predvideno uporabo.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Upoštevajte nacionalne standarde in predpise.
- Vgrajujte pri temperaturi med +5 °C in +40 °C.
-  Pri uporabi mase Fugabella® Eco Silicone na vpojnih podlagah, kot so keramične obloge, marmor, granit in drugi naravni kamni se lahko pojavijo madeži na robovih ob stiku z 

maso.
- Nevulkanizirana Fugabella® Eco Silicone sprošča ocetno kislino in draži oči ter kožo; v primeru stika obilno sperite z vodo.
- Po potrebi zahtevajte varnostni list.
-  Za primere, ki niso izrecno navedeni, stopite v stik s tehnično službo Kerakoll Worldwide Global Service +385 51 321 863 – globalservice@kerakoll.com

OPOZORILA


