
Inovaţie

Resina-cemento® (ciment-rășină) decorativă 
pentru rostuirea plăcilor, mozaicului și 
marmurii în 50 culori de design. Produs 
green pentru construcții ecologice.

Fugabella® Color este chitul hibrid 
revoluționar pentru a decora orice suprafață 
din gresie, mozaic și pietre naturale.
Fugabella® Color atinge caracteristici 
hidrofuge, absorbție foarte scăzută a apei, 
duritate superficială ridicată, rezistență 
ridicată la substanțele acide cele mai comune 
și uniformitate totală a culorii.

Fugabella® Color

* Rating calculat pe baza mediei formulărilor culorilor

1. Finisaj cu granulaţie fină
2. Flexibilitate superioară
3. Hidrofug
4. Uniformitate cromatică ridicată 

testată de CATAS
5. Colecţie de 50 culori, color 

designer Piero Lissoni
6. Uşor de curăţat şi de întreţinut
7. Adecvat pentru pardoseli 

încălzite
8. Reciclabil ca material inert 

mineral evitând costurile pentru 
eliminare şi impactul asupra 
mediului

9. Antibacterian natural

05.20

Din cercetarea green Kerakoll noua 
tehnologie hibridă Resina-cemento® 
(ciment-rășină).
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Regional Mineral ≥ 60%
Recycled Mineral ≥ 30%
CO2 ≤ 250 g/kg
VOC Very Low Emission
Recyclable

Rating 4*



Domenii de aplicare
Chituirea rosturilor între 0 şi 20 mm, de mare 
rezistenţă, finisaj neted, duritate ridicatǎ, 
hidrorepelentă.
Materiale care se chituiesc:
 - gresie porţelanată, plăci cu grosime redusă, 
plăci ceramice, klinker, teracotă, mozaic de 
sticlă şi ceramic, de toate tipurile şi formatele

 - pietre naturale, materiale compozite, marmură.

Destinație de utilizare:
 - Pardoseli şi pereţi, interioare şi exterioare, 
pentru uz civil, comercial, industrial şi pentru 
amenajările urbane, în medii cu trafic intens, 

ca şi în zone supuse la diferenţe mari de 
temperatură şi îngheţ 

 - piscine, bazine şi fântâni
 - pardoseli încălzite.

A nu se folosi pentru rosturi cu lăţimea peste 
20 mm, pentru pardoseli şi pereţi care necesită 
rezistenţe chimice specifice sau rezistenţă totală 
la apă; pentru umplerea rosturilor elastice 
de dilatare sau fracţionare; pe substraturi cu 
deformabilitate ridicată, care nu sunt perfect 
uscate sau sunt supuse infiltraţiilor de umiditate.

Indicaţii de utilizare
Pregătirea suporturilor
Înainte de chituire, verificaţi dacă aplicarea 
s-a făcut corect şi dacă plăcile ceramice au 
fost perfect ancorate pe suport. Substraturile 
trebuie să fie perfect uscate. Efectuaţi chituirea 
respectând timpul de aşteptare indicat pe fişa 
tehnică a adezivului folosit. În caz de montaj 
pe pe pardoseli vibrate aşteptaţi cel puţin 7 – 
14 zile în funcţie de grosimea şapei, condiţiile 
climatice ale mediului, absorbţia plăcilor şi a 
şapei. Eventualele infiltraţii sau umiditatea pot 
să provoace depunerea sărurilor pe suprafaţa 
chitului sau schimbarea nuanţei de culoare, 
determinate de evaporarea neomogenă a apei 
reziduale prin chit.
Rosturile trebuie să fie curăţate de reziduurile 
de adeziv, chiar dacă acesta s-a întărit, şi să 
aibă o adâncime uniformă, egală cu cel puţin 2/3 
din grosimea totală a plăcilor, pentru a evita ca 
timpii diferiţi de uscare - în funcţie de diferitele 
grosimi - să modifice culoarea chitului.
De asemenea, rosturile trebuie să fie curăţate 
de praf şi de părţile friabile, prin aspirarea 
atentă cu un aspirator electric. În cazul plăcilor 
foarte absorbante şi a temperaturilor ridicate, 
se recomandă să ştergeţi cu un burete umed 
suprafaţa plăcilor înainte de chituire, evitând 
astfel acumularea apei în rosturi.
Înainte de a folosi un chit de culoare aprinsă 
sau în contrast cu culoarea plăcilor, ţineţi cont 
de curăţare, care ar putea fi dificilă în cazul 
suprafeţelor cu microporozitate accentuată. Se 
recomandă să se efectueze în prealabil o probă 
într-un loc ascuns sau separat de lucrarea 
propriu-zisă. În acest caz vă recomandăm să 
aplicaţi tratamentul de protecţie pe plăci, 
utilizând produse specifice fără a atinge 
rosturile.

Preparare
Fugabella® Color se prepară într-un recipient 
curat, în care se varsă circa ¾ din cantitatea 
de apă necesară. Introduceți treptat 
Fugabella® Color în recipient, amestecând cu 
un amestecător adecvat cu număr scăzut de 
turații (≈ 400 turații/min). Adăugaţi apă până 
când obţineţi un amestec cu consistenţa dorită, 
omogen şi fără aglomerări. Pentru un amestec 
optim şi pentru a putea amalgama cantităţi mai 
mari de chit este recomandabilă utilizarea unui 
mixer electric cu lame verticale şi rotaţie lentă. 
Polimerii specifici, cu dispersabilitate ridicată, 
garantează imediata disponibilitate pentru 
utilizare a Fugabella® Color. Preparaţi o cantitate 
care să fie utilizată în termen de 60 min. la 
+23 °C 50% U.R. Cantitatea de apă indicată pe 
ambalaj este orientativă şi poate varia în funcţie 
de culoare. Este posibil să obţineţi amestecuri cu 
consistenţă mai mult sau mai puţin tixotropică 
în funcţie de aplicaţie. Adăugarea unei cantităţi 
excesive de apă nu îmbunătăţeşte lucrabilitatea 
şi gradul de curăţare a chitului, poate provoca 
reducerea grosimii, retrageri în faza plastică de 
uscare şi reducerea prestaţiilor finale. Preparaţi 
toată cantitatea de amestec necesară pentru a 
termina lucrarea cu acelaşi raport de apă pentru 
a evita eventualele diferenţe de culoare.

Aplicare
Fugabella® Color se aplică uniform pe suprafaţa 
plăcilor, cu un şpaclu sau o racletă din cauciuc 
tare. Sigilaţi apoi întreaga suprafaţă, până la 
umplerea completă a rosturilor, cu mişcări în 
sens diagonal faţă de plăci. Îndepărtaţi imediat 
majoritatea reziduurilor de chit lăsând numai un 
strat subţire pe placă.
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Indicaţii suplimentare
Pentru chituirea spaţiilor mari cu Fugabella® 
Color, se poate mări viteza de aplicare şi de 
curăţare finală folosind aparate electrice 
corespunzătoare. În special, curăţarea cu 
bureţi electrici rezultă a fi uşoară, garantând 
un randament mai mare şi un rezultat estetic 
perfect.
Înainte de chituirea plăcilor cu porozitate 
superficială ridicată, sau în cazul temperaturilor 
ridicate, se recomandă să se şteargă plăcile cu 
un burete umed pentru a obtura porii sau pentru 
a răci suprafeţele, fără a provoca acumularea 
apei în rosturi.
Vă recomandăm să utilizați pentru fiecare 
mediu materiale care provin din același lot de 
producție.

Înlocuirea parţială sau totală a apei de 
amestecare cu latexul flexibilizant eco-compatibil 
pentru chituri pe bază de ciment, Fugaflex 
Eco îi conferă produsului Fugabella® Color o 
flexibilitate mai mare, reduce modulul elastic, 
creşte rezistenţa la apă şi aderenţa pe suporturi. 
Se recomandă utilizarea în aplicaţiile speciale 
ca de exemplu: aplicarea pe planşee de lemn, 
aplicarea pe suporturi sau materiale supuse 
unei dilatări termice ridicate, în caz de şlefuire 
ulterioară.
Omologat pentru uz naval.

Rubrică din caietul de sarcini
Chituirea certificată, de mare rezistenţă a plăcilor ceramice, gresiei porţelanate, plăcilor cu grosimi reduse, marmurei şi 
pietrelor naturale, va fi realizată cu un chit mineral, eco-compatibil, bacteriostatic şi fungistatic natural, cu soliditate 
ridicată a culorii, conform normei ISO 13007-3 – clasa CG2 WA, din clasa GreenBuilding Rating® 4, tip Fugabella® Color 
de la Kerakoll Spa. Rosturile trebuie să fie uscate, curăţate de resturile de adeziv şi de părţile friabile. Aplicaţi chitul 
cu un şpaclu sau o racletă din cauciuc tare; curăţenia finală va fi efectuată cu bureţi speciali şi apă curată. Lăţimea 
rosturilor de _____ mm şi dimensiunile plăcii de _____ x _____ cm au un consum mediu de ≈ ____ kg/m2. Este necesar să 
respectaţi rosturile elastice de dilatare şi fracţionare existente.
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Indicaţii de utilizare
Curăţenia
Începeţi operaţiunea de curăţare a plăcilor 
imediat ce chitul intră în priză. Pentru curăţarea 
definitivă a suprafeţei folosiţi un burete umezit 
cu apă curată, cu grosime şi dimensiuni mari, 
pentru a evita descoperirea rosturilor. Menţineţi 
apa curată, folosind recipientele corespunzătoare 
cu grătar şi role de curăţare a buretelui.

Acţionaţi în sens rotativ pentru a reemulsiona 
stratul de chit întărit de pe plăci. Terminaţi 
curăţarea acţionând în sens diagonal faţă de 
plăci, folosind o cantitate de apă uniformă pe 
toată suprafaţa, pentru a evita eventualele 
diferenţe de nuanţă. Curăţarea resturilor de chit 
de pe scule se face cu apă, înainte de întărirea 
produsului.
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Certificări și marcaje
S-P-01208

MEETS OR
EXCEEDS

ANSI
118.7 13007-3

CG2 WA

*  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).



Tabelul culori Fugabella® Color
Soliditate Culoare*

* GSc (Daylight)
Norma EN ISO 105-A05

01 4,5

02 4,5

03 4,5

04 4,5

05 4,5

06 4,5

07 4,5

08 4,5

09 5

10 4,5

11 5

12 5

13 4,5

14 4,5

15 4

16 4

17 4,5

18 4,5

19 4,5

20 5

21 4,5

22 4,5

23 4,5

24 4,5

25 4,5

26 4,5

27 5

28 5

29 4,5

30 4,5

31 4,5

32 4,5

33 4,5

34 4,5

35 4,5

36 4,5

37 4,5

38 4,5

39 4,5

40 4,5

41 4

42 3,5

43 5

44 4,5

45 5

46 4,5

47 5

48 4,5

49 4,5

50 4,5
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Legendă de la 5 la 4 soliditate ridicată a culorii; pentru interioare şi exterioare
 de la 3,5 la 3 soliditate bună a culorii; pentru interioare şi exterioare
 de la 2,5 la 1 soliditate redusă a culorii; pentru interioare

* date de îmbătrânire 
500 h Daylight. 

ISO 11341:2004. 
GSc (EN ISO 105 A05)
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Date Tehnice conform Normei de Calitate Kerakoll

Aspect preamestecat colorat

Densitatea aparentă ≈ 1,22 kg/dm3 UEAtc/CSTB 2435

Granulometrie medie Culoare 01 ≈ 35 µm
Culori 02 – 50 ≈ 70 µm

Apă de amestec:

- sac 3 kg ≈ 0,7 l / 1 sac 3 kg

- sac 20 kg ≈ 4,5 l / 1 sac 20 kg

Păstrare:

- sac 3 kg ≈ 24 luni în ambalajul original, la loc uscat

- sac 20 kg ≈ 12 luni în ambalajul original, la loc uscat

Ambalaj saci 20 kg - 3 kg ISO 11600

Greutate specifică amestec ≈ 1,86 kg/dm3 UNI 7121

Durata amestecului (pot life)

- ≈ +5 °C, 80% U.R. ≥ 120 min.

- ≈ +23 °C, 50% U.R. ≥ 60 min.

- ≈ +35 °C, 40% U.R. ≥ 30 min.

Temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +35 °C

Lăţime rost de la 0 la 20 mm

Rostuire de la aplicarea plăcilor:

- cu adeziv vezi datele caracteristice ale adezivului

- cu mortar ≈ 7-14 zile

Disponibil pentru trafic pietonal ≈ 3 h

Disponibil pentru circulație la +5 °C ≈ 10 h

Disponibil pentru circulație la +35 °C ≈ 2 h

Dare în folosinţă ≈ 24 h

Dare în folosință la +5 °C ≈ 3 zile

Dare în folosință la +35 °C ≈ 8 h

Dare în folosinţă în piscină ≈ 3 zile

Consum vezi tabel consum estimativ
Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier: temperatură, ventilaţie, absorbţia stratului de suport şi a materialului 
aplicat.

Code: P1091 2020/05 - ROFugabella® Color



Tabel randamente

Adâncime Grosime grame/m2/lăţime rosturi

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 8 mm 12 mm

2x2 cm 3 mm ≈ 570 ≈ 1140 ≈ 1710 ≈ 2280 ≈ 2850 ≈ 4560 ≈ 6840

5x5 cm 4 mm ≈ 304 ≈ 608 ≈ 912 ≈ 1216 ≈ 1520 ≈ 2432 ≈ 3648

20x20 cm 8 mm ≈ 152 ≈ 304 ≈ 456 ≈ 608 ≈ 760 ≈ 1216 ≈ 1824

20x20 cm 14 mm ≈ 266 ≈ 532 ≈ 798 ≈ 1064 ≈ 1330 ≈ 2128 ≈ 3192

30x30 cm 10 mm ≈ 126 ≈ 253 ≈ 380 ≈ 506 ≈ 633 ≈ 1013 ≈ 1520

30x30 cm 14 mm ≈ 177 ≈ 354 ≈ 532 ≈ 709 ≈ 886 ≈ 1418 ≈ 2128

40x40 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 190 ≈ 285 ≈ 380 ≈ 475 ≈ 760 ≈ 1140

50x50 cm 10 mm ≈ 76 ≈ 152 ≈ 228 ≈ 304 ≈ 380 ≈ 608 ≈ 912

30x60 cm 10 mm ≈ 95 ≈ 190 ≈ 285 ≈ 380 ≈ 475 ≈ 760 ≈ 1140

60x60 cm 10 mm ≈ 63 ≈ 126 ≈ 190 ≈ 253 ≈ 316 ≈ 506 ≈ 760

13,5x80 cm 10 mm ≈ 164 ≈ 328 ≈ 493 ≈ 657 ≈ 822 ≈ 1315 ≈ 1973

20x80 cm 10 mm ≈ 118 ≈ 237 ≈ 356 ≈ 475 ≈ 593 ≈ 950 ≈ 1425

40x80 cm 10 mm ≈ 71 ≈ 142 ≈ 213 ≈ 285 ≈ 356 ≈ 570 ≈ 855

80x80 cm 10 mm ≈ 47 ≈ 95 ≈ 142 ≈ 190 ≈ 237 ≈ 380 ≈ 570

11x90 cm 10 mm ≈ 193 ≈ 387 ≈ 581 ≈ 775 ≈ 969 ≈ 1550 ≈ 2326

22,5x90 cm 10 mm ≈ 105 ≈ 211 ≈ 316 ≈ 422 ≈ 527 ≈ 844 ≈ 1266

15x90 cm 10 mm ≈ 147 ≈ 295 ≈ 443 ≈ 591 ≈ 738 ≈ 1182 ≈ 1773

30x90 cm 10 mm ≈ 84 ≈ 168 ≈ 253 ≈ 337 ≈ 422 ≈ 675 ≈ 1013

60x90 cm 10 mm ≈ 52 ≈ 105 ≈ 158 ≈ 211 ≈ 263 ≈ 422 ≈ 633

50x100 cm 3 mm ≈ 17 ≈ 34 ≈ 51 ≈ 68 ≈ 85 ≈ 136 ≈ 205

100x100 cm 3 mm ≈ 11 ≈ 22 ≈ 34 ≈ 45 ≈ 57 ≈ 91 ≈ 136

10x120 cm 10 mm ≈ 205 ≈ 411 ≈ 617 ≈ 823 ≈ 1029 ≈ 1646 ≈ 2470

15x120 cm 10 mm ≈ 142 ≈ 285 ≈ 427 ≈ 570 ≈ 712 ≈ 1140 ≈ 1710

20x120 cm 10 mm ≈ 110 ≈ 221 ≈ 332 ≈ 443 ≈ 554 ≈ 886 ≈ 1330

30x120 cm 10 mm ≈ 79 ≈ 158 ≈ 237 ≈ 316 ≈ 395 ≈ 633 ≈ 950

60x120 cm 5 mm ≈ 23 ≈ 47 ≈ 71 ≈ 95 ≈ 118 ≈ 190 ≈ 285

120x120 cm 5 mm ≈ 15 ≈ 31 ≈ 47 ≈ 63 ≈ 79 ≈ 126 ≈ 190

100x300 cm 3 mm ≈ 7 ≈ 15 ≈ 22 ≈ 30 ≈ 38 ≈ 60 ≈ 91
Datele furnizate trebuie să fie înțelese ca orientative pentru consumul de chit, mediate pe baza experienței noastre și ținând cont de resturile din șantier. Pot să varieze în funcţie de condiţiile 
specifice de şantier rugozitatea plăcii, exces de produs rezidual, lipsa de planaritate a suprafețelor, temperaturi, caracter sezonier.
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Performanţă

Calitatea aerului intern (IAQ) VOC - Emisie de substanţe organice volatile

Conformitate EC 1 GEV-Emicode Cert. GEV 
9522/11.01.02

HIGH-Tech

Rezistenţa la flexiune la 28 zile ≥ 2,5 N/mm2 ISO 13007-4.1.3

Contracție ≤ 3 mm/m ISO 13007-4.3

Rezistenţa la compresiune la 28 zile ≥ 15 N/mm2 ISO 13007-4.1.4

Rezistenţa după cicluri 
îngheţ-dezgheţ:

- Flexiune ≥ 2,5 N/mm2 ISO 13007-4.1.5

- Compresiune ≥ 15 N/mm2 ISO 13007-4.1.5

Rezistenţa la abraziune la 28 zile ≤ 1000 mm3 ISO 13007-4.4

Absorbţia apei după 30 min ≤ 2 g ISO 13007-4.2

Absorbţia apei după 240 min ≤ 5 g ISO 13007-4.2

Soliditate Culoare vezi tabelul culori UNI EN ISO 105-A05

Rezistenţă la contaminarea fungică clasa F+ CSTB SB-2018-144

Rezistenţă la contaminarea 
bacteriană clasa B+ CSTB SB-2018-142

Temperatura de exploatare de la -40 °C la +90 °C

Conformitate CG2 WA ISO 13007-3

Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.
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Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2014. Aceste informații sunt actualizate în aprilie 2020 (ref. GBR Data Report - 05.20); precizăm 
că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta 
site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct 
din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct 
asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă 
de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

Kerakoll
Quality
System

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

Kerakoll
Quality
System

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

Avertismente
Produs pentru uz profesional
în piscină, verificaţi caracterul adecvat al 
produsului în funcţie de tipul de apă şi de tipul 
de tratament chimic sau fizic prevăzut
tonalitatea culorii chitului nu se poate reproduce 
şi poate varia şi în timpul aplicării deoarece 
este influenţată de tehnicile de aplicare şi de 
condiţiile de mediu din orele succesive aplicării
timpii de prelucrare variază sensibil în funcţie 
de condiţiile de mediu, de gradul de absorbţie a 
plăcilor şi a suportului

protejaţi chitul de ploaia torenţială şi de soarele 
direct timp cel puţin 12 h de la aplicare
în medii cu climă caldă, răciţi suprafața şi 
amestecaţi chitul cu apă rece
chituirea pe suporturi încă umede determină 
modificarea culorii chitului
respectați normele naționale pentru 
dimensionarea minimă a lățimii rosturilor
în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
 pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultaţi 
Kerakoll Worldwide Global Service 
+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com
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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


