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GÜVENILIR SATICINIZ:

Ahşap görünümlü 
seramıkler için doğal 
efektli su bazlı epoxy 
derz dolgu.

GREENBUILDING RATING 
DERECELENDİRME SİSTEMİ, SGS BELGELENDİRME KURULU TARAFINDAN ONAYLIDIR

Derecelendirme, ortalama renk formülasyonlarına dayalıdır
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Azaltılmış 
solvent 
içeriği

Toksik ve tehlikeli 
değildir
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Fugalite® Bio Parquet ahşap efektine 
sahip porselen karoların ana ve en yaygın 
koleksiyonları ile mükemmel uyum sağlar.

Ahşap görünümlü seramik, ahşabın güzelliği ve doğal sıcaklığı 
porselen karoların teknik kalitesi ile birleşir.

Sadece Fugalite® Bio Parquet ahşabın tipik doğallığının ve 
cazibesinin keyfini çıkartmanıza izin verirken, seramik parkenin 
estetik bütünlüğünü ve işlevselliğini garanti eder.

Fugalite® Bio Parquet sert ahşap döşemenin sürekli etkisini ahşap 
talaşı ve reçine ile sağlar, bu özel su bazlı bio-reçine, eko-uyumlu 
katkılar ve son derece ince kum kullanımı sayesinde elde edilir.

Çok az miktarda uçucu organik bileşen emisyonu 
içeren azaltılmış solvent içeriği operatörlerin 
sağlığını korur

GEV-EMICODE SERTİFİKASYONU

Ahşap zemınlerin ve 
mat yüzeylerine benzer 
görüntü oluşturur.

Ahşap döşeme kaplamalarında kullanılan 
en iyi cins ağaçlardan esinlenen 12 
doğal tonda mevcuttur.
Farklı ahşap görünümlü seramik stillerini 
yorumlamak için dizayn edilmiş eksiksiz 
renk çözümü yelpazesi. 
Sıcak doğal mat renkler birleşme 
noktalarında derzlerin estetik 
bütünlüğünü korur.
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AHŞAP EFEKTİ



Fugalite® Bio Parquet

 
 

 

 
 
 
 
 
 

TESTIFICAZIONE DI UN RIEMPITIVO DI 

FUGA (FUGALITE® BIO): CONFRONTO CON 

DUE PRODOTTI DI RIFERIMENTO 
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Dr.ssa Francesca Giusti 

 

Specialista in Dermatologia 
PhD in Scienze Allergologiche 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena  
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Testler Fugalite® Bio Parquet’in emici 
olmayan, leke tutmayan ve 
kaplamaları korumak için kullanılan 
agresif kimyasalların etkileri ile 
evlerde en fazla lekeye yol açan kahve, 
yağ, sirke, domates ve maskara gibi 
maddelere karşı dayanıklıdır.

UNI EN ISO 10545-14 standardına 
göre hazırlanan test raporu “seramik 
karolar-leke direncinin belirlenmesi” 
İtalya Seramik Merkezi – Bologna 
(Centro Ceramico Bologna) tarafından 
yayınlanmıştır.

Fugalite® Bio Parquet seramik 
kaplamaların uzun ömürlü performansını 
ve işlevini garanti eder, birleşme ve derz 
noktalarında mikro organizmaların 
oluşmasını önler.
Fugalite® Bio Parquet mutfak ve banyo 
gibi yerlerde küf ve bakteri oluşumuna 
hızlandıran nemli yerler için de idealdir.

CSTB, Bina için Bilimsel ve Teknik Merkez 
binaların kalite ve güvenliğini geliştirmeyi 
amaçlayan Fransız sertifikasyon 
kurumudur.

PATENTLİ

Ahşap görünümlü seramıkler için doğal efektli su bazlı epoxy derz dolgu.

Klinik testler genel popülasyondan seçilmiş cilt dermatit geçiren ancak epoksi reçine ile temas etmemiş 200 yetişkin hastada görülen pozitif 
alerjik reaksiyonun SIFIR olduğunu göstermiştir.
Eski nesil reçine bazlı sistemlerde gerçekleştirilen yama testlerinde %3 ila %3,5 arasında pozitif sonuç alınmıştır. Fugalite® Bio Parquet ve 
önde gelen ürünlerin testlerinden elde edilen sonuçların hassasiyet kapasiteleri arasındaki fark hem medikal hem de bilimsel alanda istatistiki 

açıdan önemli Kabul edilmiştir.
İkinci deney reçine ve aminlere temas sebebiyle mesleki dermatite maruz kalan 25 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Bu durumda bile, yapılmış olan klinik testler sonucunda %12 civarında pozitif sonuç veren Fugalite® Bio Parquet rakip ürünlerin yüzde 20 ila 36 arasındaki 
sonuçlarına göre üstünlük sağlamıştır. 
Fugalite® Bio Parquet seçmenin avantajı ürünün sağlıklı insanlarda hassasiyete yol açacak bir şey içermemesi ya da temas sonucu dermatit 
göstermemesidir.

Fugalite® Bio Parquet

Kir

Renk değişir

Küf ve 
bakteri

Emme

Modena ve Reggio Emilia Üniversite Hastaneleri tarafından Dermatolojik Olarak Test Edilmiştir. İtalya Seramik 
Merkezi tarafından 
Test Edilmiştir – 
Bologna. Kolaylıkla 
temizlenebilir. 

Damlama etkisi ile.
Su geçirmez, emici 
değildir ve renk 
değiştirmez.

CSTB-tarafından 
test edilmiş. 
Bakteri ve küflerin 
proliferasyonunu 
önler.

Leke tutmaz

Efloresans içermez

Eşit renk

Küf önleyici ve 
bakteriyostatik

Su geçirmez

Bileşenlerden en az bir tanesi için temas ile dermatit sonucu pozitif olan hastalar grubunda test edilen 
maddeler için yama test sonuçları.
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Epoksi dolgu 
Tip A

Genel nüfustan 200 hasta 
üzerinde test edilmiştir
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Sıfır hassas 
nesneler
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Tip B
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Yatarak tedavi gören 
25 profesyonelde test edilmiştir

kadar

Epoksi dolgu 
Tip A

Fugalite® BioEpoksi dolgu 
Tip B

ÖNDE GELEN İKİ ÜRÜNLE ORTAK DOLGU (FUGALITE® BIO) 
KARŞILAŞTIRMASI SERTİFİKASYONU

Modena Etik Komitesi tarafından 13/9/2011 tarihinde 
onaylanmıştır (çalışma kodu 81/11) ve Modena Üniversite 

hastanesi Genel Yönetimi tarafından yetkilendirilmiştir.

31/10/2013 tarihi itibariyle uluslararası patent  
no 1403659.

Fugalite® Bio Parquet Kerakoll’e özeldir ve uluslararası 
patent ile korunmaktadır, çalışma maksimum çalışılabilirliği 
garanti eden maksimum güvenlik ile yapılabilir, nihai 

performans ve kirlerin temizlenmesi, estetik olarak mükemmel, küf ve 
bakterilerden korunan sağlıklı yüzeyler.

Fugalite® Bio Parquet su geçirmezdir ve 
tüm ev ortamları için idealdir, nemli 
ortamlar, aşırı yoğun trafiğe ve 
aşınmaya maruz yerler için bile 
uygundur. Fugalite® Bio Parquet gündelik 
yaşam için uygundur, hem iç hem de dış 
mekanlarda kullanılabilir, diğer organik 
dolguların aksine direkt güneş ışığı altında 
eskimediği testlerle belirlenmiştir.

Renk dayanıklılığı test raporu ASTM G 155 
standardına göre yapılmış ve İtalya’da 
ahşap kaplama sektörü için sertifikasyon, 
araştırma ve test kurumu CATAS tarafından 
yayınlanmıştır. 

Efloresans

daha 
güvenli

LEKE TUTMAZHİPOALERJENİK SU GEÇIRMEZ BAKTERİYOSTATİK

Çimento bazlı dolgu


