
Smola na osnovi vode 
za fugiranje keramike 
v videzu parketa.
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Pri keramičnih tlakih v videzu parketa se naravna lepota in toplina 
lesa združita s tehničnimi lastnostmi porcelanskega gresa.

Samo Fugalite® Bio Parquet omogoča občutek ugodja v naravni 
lepoti in čaru, ki ga nudi les, ob tem pa zagotavlja estetsko in 
uporabno neprekinjeno keramično površino.

Fugalite® Bio Parquet ustvarja enak estetsko neprekinjen učinek 
kitanja parketa, kot ga daje mešanica lesnega prahu in smol, in sicer 
po zaslugi izbrane bio smole na vodni osnovi, ekološko neoporečnih 
dodatkov in posebnega, izredno finega kremenovega peska.

VIDEZ LESA

Zagotavlja neprekinjene 
talne površine v videzu 
lesa.

Fugalite® Bio Parquet se odlično ujema s 
poglavitnimi in najbolj razširjenimi kolekcijami 
porcelanskega gresa v videzu lesa.

Na voljo v 12 naravnih odtenkih, 
v barvah najbolj cenjenih drevesnih 
vrst, ki se v največji meri uporabljajo 
za proizvodnjo parketa.
Celotna paleta kromatičnih rešitev, 
zasnovana za zaokroženo interpretacijo 
različnih slogov keramike v videzu 
parketa.
Topli naravno matirani barvni odtenki 
omogočajo, da se videz fuge minimalizira, 
kar poudari estetsko neprekinjenost 
keramične obloge.



 
 

 

 
 
 
 
 
 

TESTIFICAZIONE DI UN RIEMPITIVO DI 

FUGA (FUGALITE® BIO): CONFRONTO CON 

DUE PRODOTTI DI RIFERIMENTO 
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TESTED

Rezultati patch testov za preizkušanje snovi pri skupini pacientov, kjer je bil pozitivni odgovor na kontaktni dermatitis vsaj pri eni komponenti.

HIPOALERGENA

Dermatološko testirana s strani bolnišniško-univerzitetnega podjetja iz Modene in Reggia.

TESTIRANJE FUGIRNE MASE (FUGALITE® BIO) 
V PRIMERJAVI Z DVEMA DRUGIMA FUGIRNIMA MASAMA

Odobril Etični komite iz Modene dne 13. 9. 2011 
(šifra študije 81/11) in potrdila uprava bolnišnično-

univerzitetnega podjetja iz Modene.

Klinični testi so pokazali, da nihče od testiranih 200 odraslih pacientov splošne populacije, ki so imeli kožni dermatitis ampak niso bili 
izpostavljeni stiku z epoksidno smolo, ni imel pozitivnih znakov alergij.
Patch testi na izdelke, ki so zasnovani na osnovi smol stare generacije, a v pripravku opravljajo isto funkcijo, pa so pokazali 3- do 3,5-odstotni 
delež pozitivnih odgovorov. Razlika med preobčutljivostjo na izdelek Fugalite® Bio Parquet v primerjavi z drugimi izdelki, ki so bili predmet 

testiranja, je z znanstveno-medicinskega vidika zelo pomembna.
Drugi preizkus testiranja so izvedli na primeru 25 po stroki stalno izpostavljenih pacientov, ki so preobčutljivi na stik s smolo in z amini.
Tudi v tem primeru so klinični testi dokazali pomenljivo prednost izdelka Fugalite® Bio Parquet s samo 12 % pozitivnih odgovorov, medtem ko je bil odstotek 
pozitivnih odgovorov pri primerjalnih izdelkih od 20 do 36 %.
Prednost mase Fugalite® Bio Parquet je torej v tem, da uporabljamo izdelek, ki ne povzroča preobčutljivosti tako pri zdravih osebkih kot tudi 
pri tistih, ki imajo kontaktni dermatitis.
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Smola na osnovi vode za fugiranje keramike v videzu parketa.
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Umazanija

Spremembe barve
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Vpijanje

Odporna proti 
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ODPORNA PROTI MADEŽEM NEPREPUSTNA BAKTERIOSTATIČNA

Fugalite® Bio Parquet je testiran kot 
nevpojen izdelek, odporen proti 
madežem in kemičnim snovem, ki jih 
vsebujejo čistila za vzdrževanje oblog in 
običajni gospodinjski onesnaževalci, kot 
so kava, olje, rdeče vino, paradižnik, tuš za 
trepalnice.

Poročilo preizkusa po standardu UNI 
EN ISO 10545-14 “keramične ploščice - 
določanje odpornosti proti madežem”, ki ga 
je izdal Centro Ceramico Bologna.

Fugalite® Bio Parquet zagotavlja estetko 
in uporabno neprekinjenost keramične 
površine v videzu parketa in preprečuje 
rast mikroorganizmov v fugah.
Masa Fugalite® Bio Parquet je idealna 
tudi za prostore z visoko stopnjo vlage, ki 
pospešujejo nastanek plesni in bakterij, kot 
so kuhinje in kopalnice.

CSTB, Znanstveni in tehnološki center 
za gradbeništvo je francoski nacionalni 
inštitut, ki se zavzema za kakovostno in 
varno gradnjo stavb.

Izdelek testiral 
inštitut Centro 
Ceramico iz 
Bologne. Se 
preprosto čisti. 

Z učinkom vodne 
kapljice. Odporna 
proti vodi, ne 
vpija in ne 
spreminja barve.

Izdelek testiral 
inštitut CSTB.
Onemogoča 
širjenje bakterij 
in plesni.

Fugalite® Bio Parquet je neprepustna 
fugirna masa, idealna za katerikoli prostor v 
hiši, primerna tudi za vlažne prostore, 
kjer je visoka obremenitev in močna 
obraba. Fugalite® Bio Parquet je primerna 
za vsakovrsten nanos bodisi znotraj bodisi 
zunaj in preverjeno neobčutljiva na sončno 
svetlobo tako kot nobena druga organska 
fugirna masa.

Poročilo preizkusa obstojnosti barve po 
standardu ASTM G 155, ki ga je izdal 
CATAS, italijanski inštitut za certificiranje, 
raziskovanje in preizkušanje na področju 
lesa-opreme.

Mednarodni patent št. 1403659 z dne 31. 10. 2013.

Fugalite® Bio Parquet je mednarodno patentiran Kerakollov® 
ekskluzivni izdelek, ki omogoča delo v najvarnejših pogojih in 
zagotavlja najvišje tehnične zmogljivosti, kot so obdelovalnost, 
vrhunski končni videz in preprosto čiščenje, ob tem pa 

ohranja površino zdravo, zaščiteno pred plesnijo in bakterijami ter estetsko 
popolno.

PATENTIRAN IZDELEK Cementna fugirna masa



KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581

info@kerakoll.com www.kerakoll.com

Ref. GBR Data Report - 03.16

*  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)
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TVOJ ZAUPANJA VREDNI PRODAJALEC:

GREENBUILDING RATING®
SISTEM MERITEV JE POTRDIL ZAVOD ZA CERTIFICIRANJE SGS

Rating izračunan na povprečju barvnih različic

eco3
EC1-R PLUS

Cert. št. 5206
Z zmanjšano 

vsebnostjo topil
Ni toksičen ali ni 

nevaren

CERTIFIKAT EMICODE - GEV
Z zelo nizkimi izpusti hlapnih organskih spojin, z 
zmanjšano vsebnostjo topil, varuje zdravje uporabnikov

ETIKETIRANJE IZPUST HOS - FRANCIJA


